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పి యర మక 

నువ్వే అరుణాచలంలో ఆవిర్భవించి 

నిరంతర మౌన సమాధిలో కూచుని 

పరమ గంభీర శాంతిని వెదజల్లుతూ 
సీ సామోప్యానికి వొచ్చే పతి జీవిని 

కరుణామృత రనధారలతో 

నిత్యమూ వర్షించి వెలిగే నేతాలతో 

అనుగ్రహించి తీసుకుని --- 

నీ ఆత్మ స్నొామాజ్యాభిషిక్తుణ్ణి చేసి, 

స్వాతె ,క్యానుభవానంద సాగరాలలో 

ఓలలాడిస్తున్నది నువ్వే కదా భగవాన్ ! 

కాని ఇటువేపున మా నంగతి _ 

నీ కను వీక్షణాలకి మరుగై పోయిందా ? 

నిన్ను చేరుకోలేని, నీ సాన్నిధ్యంలో నిలవలేని 

అజ్ఞానంలోపడి దారి తప్పిన నా దుర్గతిని 

ఒక్కసారైనా పరికించకపోతే ఎట్లా ! 
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నీ విరహాగ్నితో బాధ పడుతున్నందుకై నా 

నీ | పేమామృతరాసి వన్నాలింగనం చేసుకోదా ! 

లోకం ఈనాడు [ప్రత్యక నరకంగా 

రూపు దాల్చిన రాక్ష సాహంకారంతో 

దిక్కులేని దీన మృదుల హృదయాల్ని కూడా 
భగ్న పరుస్తోంది - అభయమిచ్చి కాపాడవా ! 

సీ దివ్యపాదాలకివే నా శతకోటి పణామాలు = 
నువ్వే గతియై రక్షించు పరమాత్మ రమణా | 

—_ యన్. వీరేశలింగం 

(31-12-64 జజ్ఞానపభిలో ప్రచురితం) 



V2 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మి ఆంద మెన ఉత్తరం. మీ శెందుకోగాని నా రచనలలో చాల 

సముందీ. యుగాల వరకు కాదు--అప్పుడ మరిచిపోయినారు నన్ను. 

నా ప్పన్తకాలు అచ్చుకావడమూలేదు. అదొక దీగులని కాదు. నన్ను మరిచి 
. ఎందువంచే బ్ నాపకం అం Ey ఆ౦(యలకి నామీదీ ద్వెషం 

రాయగల శక్తి మీకు వేదంటాలేం? ఇంత మంచి ఊఉ ఉత్తరం రాసి! 

అదేమిటి, నా పుస్తకాలన్ని నా న్హ్రగుల్ ని అంతబాగా ఆర్థం చేసు 

కన్మి నేను రమణాశమాన్ని చేరుకున్నానని దిగులు పడుతున్నారు? 

యదార్హ (పపంచాన్నించ్చి ఆంతకన్న తక్కువ యదార్హ మైన 

చికటిలోకో, వ్యర్ణ కల్పనలలోకో పోత్కే దీగులు పడాలిగాని, యదార్థ 
మనదిడే ఈ [1 పపంచంనించి ఇంతకన్న యదార్జమైన (ప్రపంచాన్వేషణలో 
ఏ ఆశ్రమం చేరుకునా ఎ చౌలా సంతోషించాల్సిన వి విషయం. 

ఇన్నేళ్ళూ (ప్రపంచానిక్సీ సృష్టికీ నరైన ఆర్థం కనపడక్క ఏదో 
ఆర్థం ఉన్నట్టు కనిపిస్తో అదెదో తెలీకపోవడం చాతనే, ఆట్లా కొట్టా 
టలో పెతకడంలో గడిపాను అన్నే, ఎవరు చెప్పిన అర్దాన్నీ నమ్మక. 

“ఆరంపుందీ” అనే ఒక). కొంతిరేఖ ఎక్కాడి నించో యుచ్చిన 

సందేశంతో, ఆ ఆర్జాన్నీ ఆందుకోడాని శే ఆక్కడ చేరాను, ఇదివరకే నా 

నెదో ఆందరికో కలిస బవాణ్ణనుకున్నారా? వ నలుగురు ము తులో తప్ప 

(వాహ ఫై నౌ ఆభి[వాయాలు ఒప్పుకోని వాళ్ళ) ఎవళశికోనూ నా నా కెన్నడూ 

సంబంధం లేదు.- బతికి పోయిసనానుం అట్లాంటి వాణ్ళు నా స కిప్పుడూ 

.. ఉన్నారు. 



ఆయినా ఆ పాడు ఆం|ఛుల వించి ఏందుకు * ననన య 

అందుకు కౌదులెండి వ ఇక్కడికి వొచ్చింది. కాని క ఎవరు ఏం 

చేశారని నాకౌ పట్టు మీ దెశం మీద? కుక్క-_ల్లాగు వన్నన్నివిరాలా కోభిల్ల 

చేస్తోవుండె ఎవరు నా సహాయానికి వొచ్చారు ఈ 30 ఏళ్ళూ! డబ్బు 

తీసుకోఠండా. అన్నేచ్శ 5 రాసిన నాకు డబ్బులేని రోజున ఎవరిచ్చారు 

ఒక్కా రూపాయి? తీరా నేను వచ్చింతర్వాత అందరూ అడిగేవా శే 

ఎందుకు వెళ్శావని! ఎందుకు? నా బాధ ఇంక వుండదని రూఢి గనక! 

చివరిరోజుల్లో, మీ దేశంలో నాకు డబ్బు యిసామని రాయించుకుని 

ఎగగొట్టిన గొప్ప గొప్పు యకం (స్వతం! త్ర మొ॥వి) రోడ్ల కుద తి 

వాహ్శా-ఆహా 'ఏం దేశమయ్యా: ఈ మహాఎరులై న యువతీ యువకుల 

కోసమేనా నేను ఆ దేశాన్ని కనిపెట్టుకుని ఉండాల్సిందే? నా కిట్లాగొప్పగా 

పొగిడి వొచ్చే ఉత్తరాలు ఎన్నో! కానీ చై టికి ఒక్కడూ నోరెత్తి నన్ను 

defend చేసిన వాడు లేడు. నా వెనక నుంచున్నవాడు లేడు. ఇదం౦కా 

దుర్మార్గమని కాదు. లోకం తీరు ఇంకే. మీరేదో నేను పరిగెత్తుకు వచ్చా 

నంపే సరిగా తెలుసుకోక్క అసలు సంగతి విచాశిద్దామనే యోచనన్నా 

లేకుండా ఇట్లా మాట్లాడే యువతీ యువకుల కోసమేనా నేను కొచుకుని 

వుండవలసింద? నేనక్కడ వుండగా దైర్యంగా నా ముందుకి వచ్చి 
నుంచున్న ఒక్క. యువకుజ్తీ చూడ లేదు. పైగా వాళ్ళని చూస్తి వీళ్ళే 

కోనమా నేనంత [శమ పడ్డద్కీ అన్ని కష్టాలు భరించింది అనుకున్నాను. 

ఇప్పుదై నా ఇక్కడ ఎందుకున్నాను? ఏం చేస్తున్నాను? నాకోసమే 

కాదు. నేనునా తపస్సుక సాధింప కొంకిని, కౌంతి కొసం వెతుక్కున 

(ప్రజలకి ఇవ్వడానికే ఈ దాకో-డం. అరవిందయోగి యువతీయువకుల్ని 
వదీలి పాండుచెరిలో దాక్కున్నాడా? బుద్దుడు అరణ్యాల్లోకి పారిపోయి 
నాడా? 

ద 
ళో (బ్ర భగవాన్ రమణ మహార్షిగారి సంగతి తెలిసివుం పే మీకు ఇట్టా 

రాయరు. ఆయన వ గొప్ప జోోతిగా పలిగారు. ఆయన పోయి 

నారు, ఆయన తరువా న జ్ఞానాన్ని వెదజల్లేందుకు మనుషులు కావాలి. 

మమ్మల్ని gees ఆందుకోసం, మమల్ని. సాధనలో పెట్టి 

~*~ 
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(మామూలు కళ్ళకి కనపడని ఆయన) మమ్మన్ని, సౌరిస్సీ నన్నూ 
guide « చస్తున్నారు. గొప్ప సాధనలో ఉన్నాము 

నే 

లోకంతో పోర ఈ మురికి ఆనందాలూ, అందాలు తృ ప్రీ పి 

నియ్యక, వాటికన్న గొ పృఏ, విశాలమైనవి సుందర మైనవి ME: 

ఐన అనుభవాలకోసం చేతులు చాచే పతి వారికీ, ధన భారంతో చచ్చే 

దురా రుడికీ, కుష్టరోగంకో కుమిలే ముష్టి ఆతనికి, కావలసిన వారికల్లా 

చాలా తతత. జ నోరి ఈ ఆధ్యాత్మిక ' దవ్యామృకాన్ని రుచి చూప 

తున్నాము. 

మీ అశాంతిని పోగా విధం చూపుతాము, ఒక్క. రెండెళ్ళాగండి: 

మళ్ళి ఉ ఉత్తరం రాస్తే “చలం” ఆని రాయండి నా సరు, ఇక్కడ 

పంకట చలాలు "ఇంకా వున్నారు---అం పే ల గః 

నన్నేం చెయ్యలేక్క నా మీదీ కసికొద్దీ 25 ఏళ్ళ తరవాత నా 
డివార్డు మెంటువాళ్ళు, ఎప్పుడో పు సకౌలు రాశావన్క నా మీద తప్పుడు 

ఛార్చీలు తీసుకొస్తే నా కథలు ఉచితంగా (పచురించుకున్న పత్రికలు, 

అడిగినా ఒక్కరు ఆ సంగతి |పదురించలేదు. అందరూ నా admirers, 

స్నేహితులే. నా చుట్టూ తిరిగినవారే. నేను ఉద్యోగం మానేసింతరవాత 
మీ దెశప్ప గొప్పవారు మొహాలు తప్పించుకుని తిరిగారు నా నుంచి. 

ఆదీ మీ దెశం! 

ఆంత బెజవాడ పట్టణంలో 20 ఏళ్ళు నే నున్నాను, వెళ్ళిపోతో 

వుంపే ఆ వూరినించి నన్ను పలుకరించిన వారు లేర్కు ఒక్క శివంగారు 
తప్ప. 

వ్ 

£ 

బి 

ఆది మీ దేశం 

ఆ (పజల్ని వదలినందుశేనా ఏదో తప్పుకొని వచ్చశానంటున్నారు. 

మీ యువతీ యువకుల దొంగ మొహాలు చూసి దీగులుపుట్టి, వొచ్చశాను. 

చివరికి ఇట్లా తయారై నారా ఆని! ఇక్కడికి కూడా వచ్చారు నా పున 

కాలు చదీవిన ఆంధ్రా లలామలు, వొచ్చి మా ఆందచమీదా అసహ్య 



(ప్రచారం చేశారు ఈ వూక! నేనట ఇంకొ ర. వుంశాలిట. ఎందుకు = 

మీక్ష తిస్టైందుకు ఎదన్నా వుండేందుకు ! మామూలే ఇది (పతి దెళంలో 

కాని అక్కడ ఏ నలుగురో ఆ రచయితవేపు చేరి అతన్ని. సమర్దిస్తారు. 

బు తెలుగు చెశంలో ఆదీ లేదు. ఎవరి కోసమండీ నన్ను ఆక్కడే వుండ 

మంటున్నారు? నా కేమీ అఖ్క-_ నేదు. ఎవరిసీ ఏమీ ఆడగను - అడగలేదు. 
మీ దెశం స్వరూపం చూపుతున్నాను, అంకే. 

చలం 

హ్ష్ 

19-6-52 
పరెశలింగంగారికి 

మీ ఉత్తరం. అవును. ఇదీవరకు పురుషులు 'భయపడే వారు నేనూ 
సౌ పు న్వకాల్మూ వొళ్ళ ఆడవాళ్ళన్సి వాళ్ళ ఆధీనం లోంచి, ఎక్టాడ తిరుగు 

బాటు చయిస్తామోనని. ఇప్పుడు స్త్రీలు భయపడుతున్నారు. (ఇంక భయ 
పడతారుకాశా ఎక్కువగా ముందు ముందు) తమ పురుషుల్ని ఎక్కడ . 
సన్యాసుల్ని చెప్తానోనని, 

శివంగారు కథకులు. యువకులు. నేను బెజవాడ ఇంకొ మూడు 
నాలుగు నెలలకి వొదలేస్తాననగా నన్ను చూడడానికి వొచ్చారు. బెజవాడలో 
అన్నేచ్శ ఉండికూడా ఎన్నడూ నా వేప రాలేదు. నాతో స్నేహమన్నా, 
మా ఇంటికి రావడమన్నా ఆంత ఘోరం కింద (ప్రచారం చెసారు బెజవాడ 
(ప్రజలు, అప్పుడూ వెపరొో నన్నెరిగిన వాళ్ళకో వచ్చారు. అప్పటి నుంచి 

నాకు అతుక్కుపోయినారు.. నెను వొచ్చేసింతరవాత కూడా నన్ను వొద 
లక నాకింకా చెజవాడతో వొదలని సంబంధాలు సద్ది పెడుతున్నారు. 

సన్ను ఎవరైనా పొగిడినా తిట్టినా కూడా నాకు రాయకండి" 
(ప్రస్తుతం నా మనసులోకి అట్లాంటివి తీకుకోడం బాధ. సాధనలోఉన్నాను' 

అవును. ఎవరికీ నేనఖ్క-ర్లేదు. నాకంతకన్నా ఎవరూ అఖ్కర్లేదు. 
ఎవరైనా నానించి ఎదన్నా నేర్చుకోవాలని సూనృత మైన కోర్కి కలవారు 
తప్ప నన్నింకోరు పలకరించడం నేను కోరను. 
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నేను రాశాను కొచూ! నా కోసమే కొదు, నా నించి ఏదో తెలుసు 

కోగలమనే వారందఠికోసమూూ చేస్తున్నాను ఈ తపస్సు. ఇదీ కష్టతరమైన 

మార్గం, కొని నడిపద ఈక్యరుడైన ఖభగవాన రొనుణ,. 

భగవాన్ బతికి వుండగా ఎవరూ ఎమీ చెయ్యునఖ్క్య- రైక బి పేయింద్, 

ఆయనే వెదజల్లారు జానా న్ని. యాభై ళ్లు ఇంత కొద్ది దు దూరంలో వెలిగ్కె 

(ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలనించి మనుషుల్ని ఆకర్షించి తన దగ్గిర కస్రైసు 

కున్న భగవాన్ సంగతి మీరు వినలేదంపే (ప్రజలూ ష్యత్రికలూ, ఏ 

స్థితిలో వున్నాయో ఆలోచించుకోండి. ఎలెక్షన్లలో ఎవరికి ఎన్నెన్ని వోట్లు 

వచ్చాయో కంఠ న్హం మనుషులకి, కప్కీ (పవకా-విళ్ళ పేర్లు కూడా విని 

వుండరు. 

మీరు కోరినట్టు మిమ్మల్ని. భగవాన్కి వప్పచెప్పాను. ఇదీవర కే 

మ్దు వొచి దృృష్టైళ్ ra రెండెళ్ళాగమను, రప్పించుకుంటానన్నారు. 

అప్పటికి మా సాధనా పు 5 అపుతుంది, 

అసలు ఎక్కడ శాశ్వతమైన బంధుత్వం ఏర్పకాలో అక్కడే 

ఎర్పుడిందీ మనకి, 

Te) కేంకావా లీ ? 

చలం 

3-7-52 

వీరే శలింగంగారికి 

మ్ జ్ర తరం రమణభగవాన్ ఒకరిని తనలోకి తీసుకోడానికి వారికి, 

సంస్కారమూ, విజ్ఞానమూ అఖ,._ రదు. వాటిని: పొందగల అర్హ త వుంపె 

చాలు. (ఆం'పే చదువుకోనఖ్క- గ్లేదు, చదువుకుం'పే చదువు వొచ్చే తెలివి 

వుంపేచాలు. అన్నట్టు) భగవాన్ దగిర (పవేశానిక్తి ఉ క్తీర్నతకీ పరే 
Qualifications- ఈ (పపంచానికి సంబందించనివి కొవాలి. మీరు 

దేనికో ఓ దానికి మీ బంధువుల్నీ, మర్యాదల్ని వొదీలారనేదీ ఓ గొప్ప 
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అర్హత. ఆడీ చొదలిన వాళ్ళక్కి తక్కినవి వొదలడ౦ ఓ కష్టంకొదు. కాని 

ఒవలడం అంపే బెతికంగా వొదలడం కొదు మానసికంగా. మనసులో 

పట్లు పోవడం ముఖ్యం, పట్లు వదులు కోడానికి కొంతవరకన్నా సిద్దంగా 

వండడం. పోసి వొదలికే బావుండునని వాంఛ వుండడం. అంతే కావల 

సిందీ. తక్కిందీ ఆయన చూసుకుంటారు. మీకు తెలీక పోయినా మీకా 

అర్హత వుందన్నమాటి, 

రెండేళ్ళల్లో ఇక్క-డికివొచ్చి సాధన (నారంఖించ పోతున్నారు, 

(పయాణం మొదలు అప్పుడు, 

“ఇదయా నాదీ కానట్టు లేచిపోగలనా?” అంటున్నారు మీరు, 

అక్కడ ఏముందీ మీక? (ప్రియురాలు తప్ప ! అవే బంధనాలు, బంధం 

మనసులో డైట వస్తువులో కౌదు. ఆవి వీడిపోతాయి_ ఇక్కడ, అదె 
చేయించే సాధన. కనవడింద్కీ కనపడందీ అంకా అనుభవించ పోతున్నారు. 

అనుభవానికి ఆతీత మైన అనుభవానికి పోతారు. ఆదే ఆధ్యాత్మికం. 

ఇం(ద్రీయాలకి వశ్యులు కాకపోతే ఈపాటికే కొండల్లో వుండే 
వారు ! మరి సాధనలన్ని ఎందుకు ? ఇం(దియూలనించి తప్పించి దృష్టిని 

ఏ ఆధారమూలేని ఆనందంలో లయం చేయశానివేగా | 

మీ (ప్రేయసిని గురించి గోల పడకా తెందుకు ? పరస్పరం అవనరమై 

నన్నాళ్ళు ఏట్లాగూ బంధం వుండనే ఉంటుంద. మామూలు శరీర మానసికా 

కర్షణలనించి ఉన్నతంగా (పేమించగల శక్తికి కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి. 

విశ్వ(పేమశ్యోతిలో ఆమ ఒక దీవ్య కరణంగా మెరుస్తుంది మీ కళ్ళలో. 

మీ (పేమ యిట్లానే నిలిచివుంపే--ఆమెను గురించి గొడవ పడకండి" 

ఇదీ బూడిద జై రాగితనం కొదు. అన్నిటిని Include చేసుకునే ఒక 

విశ్వ ఆలింగనం, ఇప్పటి మల్లె సంకుచితంగ్కా ఇరుకుగా గాక్క విశాలంగా 

పేమించగల దృష్టికి Lift కావడం, EXpand కావడం. ఈ అగ్ని 

దీక్షలో నిజమెనవి నిలుసాయ్యి సాగేవి వూడకాయ్యి మనం ఎంత నిజమని 
అల! 

గోల పెట్టినా ఆబిద్దాలు కొనిపోకాయి. మోసాలు తెగుకాయి. 
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“ఎక్కడ శా శ్యత మైన సంబంధం ఏర్పాడాలో = ఆ నామాటలు 

అరం కాలేదన్నారు. భగవాన్లో మన సంబంధం. ఆంతకన్న ర 

అర్థం ఎముంది, 

న! జన్మ రహస్యాన్ని ఇప్పుడె చెప్పరు. చెప్పే (పయోజనంలేదు. 

ప్ గా హాని? 

ఆవుసు భగవంతుడు” ఆనే 18014 ఇచ్చాను రెడియోవాళ్ళకి, 

సంవత్సరం కిందటివరకు భగవంతుడు లేడనే (ప్రచారము చేరాను, 

ఆ రికారు ఆంతా దేవుణి దాగా తిట్లాసు, ఆ రికారు యిచ్చిన రండు 
Ga ఇవ ర్త ఈడి 

నెలలకే భగవాన్ మా ఇంట్లో (పత్యకమెనారు. ఏమైనా దాని కొపి లభ్య 

మయ్య పదం కనపడదు, 

“స్ మీద ఏంత (ప్రేమా, నాకునీ (ప్రేయసి మీదా ఆంతే (పమ 
ఛా 

ఆమె ఎడల ని బాధ్యత ఎముంది? ఆమెనా బాధ్యత” 

అన్నారు ఈశ్వరుడు మీకు రాయమని. భగవాన్ ఫొటో పంపు 
తున్నాను. దీన్ని భ్యానంలో ఉంచుకొండి. 

చలం 

ఖః 

12-7-52 

పిరేశలింగంగారికి, : 

మీ ఉత్తరం. ఉఊండనీండి అవిశ్వాసం. అద్ పోతుందీ. కొని 

పోయిందాకా బాధ తప్పదు. మీలో ఆ ఆకాంతీ బాధా అందుకనే. మీ 

అవిశ్వాసాన్ని పోగొట్టడాని కే. 

మీకేం చెప్పాలో చెప్ప కూడద్యో ఏదీ మీకెప్పుడు ఆవనరమ్మో 

ఏదీ కౌద్యో తెలిసిన మహాజ్ఞానం మీ హృదయంలోకి సూటిగ్కా అన్ని 
రహస్యాలూ చిలుసో విశదంగా చూడగల జ్యోతి ఈశ్వరుడు (శ్రీ రమణ 
అని గట్టిగా నమ్మండి. “తప్పించుకుంటున్నారు” ఇట్లాంటి పెంకె మాటలు 

వాడడంవల్ల మీకే నష్టంగాన్కి ఎవరూ జడవరు, లొంగిపోరు. మీరు 

| 
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సాధనకి ఎట్లా దీగాలో ఎప్పుడు దీగాల్మో ఏ సాధన్నో ఆంతా ఆయన 
ఆనుగహం, మ్ బాధ్యత.కాదు. 

నాలో గాన్ని ఈశ్వరుడిలో గాని నమ్మకం లేకపోతే ఈ గొడవ 
మానుకుంప మంచిది. మాయలోకి దీంచుతున్నా మేమో అని మీరంప్తే, 
కౌదని ఎవనహూ ఏ రుడొవూ ఇన్వలెరు. ఇవ్వవలసిన గత్యంతరం వీసరీకి 

పట్టలేదు. 

ఒక గొప్ప ఆశ దౌరికిందనే సంతోషం పోయింది మీలో అప్పుడే. 
అన్ని అసుభానాల్మూ భనూలూ, వేరాలూ, షరతులూ బైలుదేరుతున్నాయి* 

మానవస్యభావం. 

ఆ అనుమానాలే ఆ షరతులు పెట్టి బేరమాడే గుణమే మీ బొధలకి 
మూల కౌరణం. ఈ మార్గంలో పూత్తిగా ఏ సంకోచము లేకండా అర్చించు 
కున్న కొద్ది సుఖ, సులభం ఎవరికో దేనికో బై టదానికి శొదు మీ హృద 

యంలో వెలిగే మీ స్వంత ఆత్మశే మీ అర్బణ. ఈశ్వరుడు దానినించి 
వేరుకాదు. 

ఆ కొంపె మనసు నోరు నొక్కండి, శాంతి వొస్తుంది. 

రెండేళ్ళ తరవాత మీరు ఇక్కడికి రావడం ఎట్లానూ తప్పదు, శ 

లోపల మీరు సుఖంగా వుండాలంపే మీ అవిళశ్వాసాన్ని, భయాల్ని 
వొదులుకోండి, వొదులుకోరా బాధ తప్పదు, 

నమ్మకపోతే మిమ్మల్ని ముందుకీ ఎవరూ తొయ్యత లచుకోలేదు. 

మీ ఆళాం'కే మిమల్ని త్రో స్తోంది, 

మీకు మార్గం చూపాను, మీక నచ్చిన మార్గం కాదదీ. నచ్చిన 
మాళ్తాలు చూపరు ఇక్కడ, మీకు నచ్చక పోయినా, (శ్రేయస్సు నిచ్చే 

మార్గాలు చూపుశారు. తరవాత మీ ఇష్టం. 

మళ్ళీ చెపుతున్నాను సంకోచం లేకండా ఆయనే దక బ్రాన్ భగవాన్ని 

ఆశ్రయించండి. ఎప్పుడూ ఆయన్ని మీ భ్యానంలో ఉంచుకోండి. ఆయన 
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రక్షించ గలరని విశ్వసించండి, విందుకు ? చలం wre కనక; చలానికి 

తెలునును గనక. చలంలోనూ సమ్మకం లేదా చలంతో సే న్నహం వృధా, 

చలాన్ని ఇంక disturb చెయ్యకండా పంచె మంచిద. 

౩ త్తరం: 8. ఖగవాన్లో పిశ్వసించానని రాశారు. వెంటనే వి పకా సం 

లేదని రా తు ఎదీ నమ్మడం. విశ్వాసముం టె ఏమిటి ? 

ళ్ 

మీవేద్కీ ఎవరూ సహాయం చెయ్యలేరు భగవాన్ తప్ప. అదీ 

పాను రారా గో ల స ) వొదులుకోగలరు. ఇంకా అగ్నిలో మాడి 

మీరే పతుక్కాం౦ంటో వొస్తారు. ఆనాడు నానించి ఆ త్తరమూ రాక పోవచ్చు, 

మాటా రాకపోవొచ్చు కాని ఎప్పుడూ ఈ అనంత కాలంలో ఏ నిమిషా 

నై్ననాసర్కె మిమ్మన్ని ఆహ్వానించి తీసుకోనే తీసుకుంటారు భగవాన్ | 

సీవాళ్ళమీద కసా? ఆ కసి తీరిస్తే ఈశ రుడు ఇంకో కసి! ఆ 

కసి అనేదీ పోయేదెప్పుడు మీలోంచి. మీ కసిని అసహాయంగా అట్లా 

అనుభవించి మగ్గడంకన్న, కోర్టులోనో, యుద్దంలోనో, ఆ కసి తీర్చుకోవ 
డమే నయం, అంత కసి కలవారికి ఇంక కోర్టూ న్యాయస్తానాలేనా, 

సహించరానివె నాయి! 
రల 

“నాయా న్యాయాలు నాకు వొదులు” అనే ఈశ్వరుడి మాటలు 
నమ్మని మీకు ఈశ్వరుడు ఎందుకు సహాయం చెయ్యాలి ? 

ఇట్లాంటి కోర్కె_లకీ జిత్తులక్కీ లొంగుశాడనుకొంటారా ఈశ్వ 
రుడు? అంత గొప్ప అభిప్రాయమన్నమాట ఆయనయడల మీకు? 

భగవాన్ కీ లేదు కోపం మీ మీద. నాకూ లేదు. సంధిలోవున్న 

కో కఠినంగా మాట్లాడాలి. ఎంత కరుణో అంత కౌఠకిన్యం. ఎంత 

కాశన్యమో ఆంత మార్గవం. ఆదీ ఈశ్వరుడు. ఒక చేతిలో వూలూ, 

ఇంకో చేతిలో శికలు. శికలు అంపే బాధా కరమైన వరాలు. వరాలకన్న 

ఉ శైజమెన్క [ప్రమాద్రమైన కన్నీటి ధారలు ఆయన శిక్షలు. 
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46 
నా హృదయం చలారిసే భగవాన్ తప్ప గతి తేదు” అంటు 

భి ఆరని 

న్నారు. 

ఆ రాల పనికిరావు, చల్లార్చడంవల్ల విషం తల కెక్కుతుందని 

చల్లార్చడు. ఆ బాధ పడికేగాని ఆ జరం తగ్గదు. ఆయనమిమ్మల్ని శుభ్రం 

చెయ్యుడానికిచ్చిన ఆగ్నిని ఆయన ఎందుకు చల్లారుస్తారు, దాని పనికానిద్? 

ఆయన్ని నమ్మండి. నమ్మినకొద్ది మీ హృదయం చల్లారుతుంది. దాన్ని 

ఆయన మండించవలసిన ఆవసరం తగ్గుతుంది, విశ్వాసాన్ని హెచ్చించ 

డానికే బాధలు కనక, . 

“ముందుకి తీసుకుపో తే” “అర్హత నా కిస్తే” “అప్పుడు మన 
బంధుత్వం నిజమని” ఏమిటీ షరతులు, 

ఏ ఫరవాలేదు. మన బరిధుత్యం నిజం కాకపోయినా ' ఎవరికీ నష్టం 

లేదు, మీకు విశ్వానం రావాలని. ఎవకూ కొట్టుకోవటం లెదు. వొచ్చినప్పుడే 

వొస్తుంది. 

అవును, మాడి నశించ వలసిందే. గత్యంతరం లేదు, 

స్ షరతులూ లేకంగా నువ్వ దిక్కని ఆయన పాదాలు గట్టిగా 

పట్టుకోండి. 

మీ సందేహోలు ఉత్తరాలలో తీరవు, ఎంత మాట్లాడినా ఎవరి 

సందేహాలు తీరవు. దీవ్యకాంతి దర్శనమెనప్పుడే తీరతాయి. తప్పక౦డా 

మీకు శాంతిస్కీ కాంతిని యిస్తామంటున్నారు ఈశ్వరుడు. ఆయనలో సంపూ 

ర్నంగా విశ్వసించి, ఆయన్నే స్మరించి మీ హృదయంలో ఆయనకి 

చోటుని కలగ జెయ్యండి. అప్పుడు తెలుస్తుందీ ఆయన ఏమి చెయ్య 
గలరో, 

మమ్మన్ని బాగా చివొట్లు పళాను. మీకు అవసరమని, ఆదంతా నా 
(సేవగా ఆర్థం చేసుకోండి. 

చలం 
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23-7-52 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ డి తరం చూసి చాలా సంకో షమంది, ఆపును, ఆన్ని జీవి 

తాల్నీ ఒర్ గొప్ప విజ్ఞానం నడువ కో నే కంల అందులో ముఖ్యంగా 

ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని “జీరుకోవరిసిన జీవికా తాల్ని [పక్యేకంగా ఒక రక్షణ 

హా స్తం పరి] లిస్తున్నట్లు స్పష్టంగానే కనపడుతుంద. మీ శ తరం 

(స్ట పెట్టలేదు. ఆవిక్వాసంకో మీరు కష్టపడ్డారోస్కీ ఆ అవిశ్వాస మే మళ్ళి 

a మారోంగా తీసుకుపోతుం దే మోనని కష్టపడ్డాను. ఆంతే. క్షమించ 

వలిసిందీ ఏమీలేదు. ఈ సందేహమనేడి మిమ్మన్నేకాదు, నన్నూ బాధి 
స్తుందీ. అట్లా సందెహం నా మనసు మీదికి పాకినప్పుడల్లా గట్టి చివాట్లు 

తింటోవుంటాను. సుసిసిత మైన మేధస్సు కల వాళ్ళకే, నాజూకు ప హృదయా 

లున్న WE సందెహో శ లెక్క. వం ముఖ్యంగా ఆవిక్యాసం (పబలివున్న 

ఈ కాలంలో ఈశ్వరుడి నంపూర్నాను[గ్రహం మీవెంట'నే ఉన్నదే, నేను 

పంపిన భగవాన్ ఫోటో మీలో సావర మెర్చరుచుకుం కు ఇంక క అవిశ్వాస 

మనేది నీముంద? సంచేస లు కలుగుతున్నా అవి చాలా ప పై పిషయాలు, 

సత్యదర్శ )నమయెవరుకు సందేజోలు ది వోసోనే వుంటాయి. వ్నించడం, 

సందేహొంచడం మనను గుణం కొని ఆ గుణం మనను విశ్వాసాన్ని 

కదపకూడదు. దాన్ని తాత్కాలికమైన వికౌరం కింద చూడడం నేర్చు 
కోవాలి. 

రెం డేళ్ళల్లోకాదు, భగవాన్ పటం మీ కందీనప్పటిసుంచి మీ సాధన 

(సారంభమయిందన్న మా పే. ఆయనని మనసులో నిలుపుకోడంకన్నా 

ఉన్నతమైన సాధన లేనేలేదు. AAD హృదయంలో చూసుకోగల శ క్తి 

స్పరంగా రావశ్రానిశే తక్కిన పె సొధనలస్నీ. 

పు నకం ఇంకొ అందలేదా ? ఈసారి మీ నించి డ్ ఉ తరం రాగానే 

కొ త్త కొప పంపుకాను. నాపి త్తరాలు చిన్నవిగా ఉంచే ఏమీ కించపడ 
కండి. రాసేందుకు ఏమీ వుండదు. 

చలం 
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4-10-52 
వీ రేశలింగంగారిక్తి 

మీ ఉత్తరం, నిన్న ఓ కార్లు మీకు రాశాను, ఇవాళ మీకు ఉత్తరం 

(ప్రారంభించాసు కొంచెం తెరిపి ఇచ్చేప్పటికి. ఇవాశే ముగించగలనో 
లేదో! నా బాధ ఇంకేంకాదు. ఈ సాధన నించి బాధ. సాధన అంపే 
ముక్కు మూసుకుని కూచోడమ్మో ఏదో నామ జపమో అసుకోకండి. 
ఆంత సులభంకాదు. నేనెవరు? ఆనడం మా(్రమేకౌదు. ఆ (ప్రశ్న వేసు 
కున్న కొద్దీ అగ్నులు బై లుదెరుకాయి. మనసు నాశనం కావడం [ప్రారం 
భిస్తుందీ. అగ్ని పరీక్షలు జరుగుతాయి. శరీరానికి గట్టి శ్రమ తగులు 
తుందీ. వెసిచేసి జ్వరాలు వచ్చినట్టువు తుంది. మనసు తనపట్టస్న వొదులు 

కోలేక్క గిలగిల కొట్టుకుంటుంది. దీనికంశా తట్టుకుని నిలబిడ్డ వాళ్ళకే 
ఫలిత ౦. పురాణాల్లో బుషలకి అప్పరసల పరీక్షలూ ఆవీ జరిగేప్కే వాటి 

కన్న మించినవి. చుట్టూ అగ్ని వైట వెలిగించరు. లోపల ఎలిగిసారు, 
ఇవాళ నయం, నాకు, ఆ బాధ, 

మీరు ఉత్తరం ఇక్కడికి రాయడం నాకు కాదు ఈశ్వరుడికి. 
ఆయన చూస్తున్నారు మీ ఉ త్తదాల్ని, మీరు ఇన్నాళ్ళు . రాయక పోయిన 
కారణం చూచి “అవునుమరి! ఇక్క-డికి ఉత్తరం రాయడంకన్న ఆ 
చిక్కులూ ఆ (ప్రయక్నాలూ బలమైనాయి” అన్నారు, కొని రాయకానికి 
మన స్థిమితం దొరకలేదేమో ననుకున్నాను. ఇన్నాళ్ల రాయకపోత్సే మీరే 
మెనారో' అని ఆదుర్దా పడవలసిందినేనే. మీ H. M. కో ఎవరికో మీ 

సంగతి రాయమని రాయవలసిందే. నిమి జబ్బు చసింనో ఏమో ఆను 

అనుకున్నాసు, కాని ఈశ్వరుడు ఊఃరుకోమన్నారు, ఆనిస్యంగా మీరు 

రాస్తారని చెప్పారు. భగవాన్ ఎమన్నారు. “పలి నోటి మాంసంముక్క- 
కన్న నేను నా భక్తుణ్ణి గటిగా పట్టుకుంటాను. మీరు నస్ను మరిచిపోయినా 

నేను, మిమ్మన్నెప్పటికీ మరవను” మరవరు, నా ఆదుగ్దాని మీరే తెలుసు 
_ కోవలసిందీ, ఓ కౌర్లు రాయాలి, తరవాత రాస్తానని, నేను రాయలేదూ? 

ఉ తరానికి జవాను రాయక పోవడం నా దృష్టిలో అవమర్యాద. పిలి "స్తే 

పలకనట్టు. 
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శేనూరుకోడానికి ఇంకో కారణం. నా జీవితమంతా నాకోసం 

వొచ్చి, స్నేహం చేసుకుని, ఎదో విన్కి లేక నేను నచ్చక నన్ను వొదిలి 

మారుమాట లేకండా మాయమైన వాళ్ళు లెఖ్క.లేదు. ఆందుకని ఆశ్చర్యం 

కలగదు మ్మితులు ఏప్ప తిప్పి మాయమైనప్పుడు. 

అప్పుడప్పుడు మిమ్మన్ని దీద్దుకాను. కోప్పడనూ కోప్పడకాను* 

మీరు వాటి $pIrit (గ్రహించి సహించాలి, 

మీ ఐదలీస్ భగవాన్ అను[గ్రహించలేద౦ బారా? మామూలు 

' మనుషుల (పార్థనల్ని  కటాక్షీసారు భగవాన్. కొని భక్తుల (పార్థనలని 

సాధారణంగా నికాకరిసారు ఎందుకు? 

నా క్మద్రప్రార్ణనలని నిరంతమూ నిరాకరించి నన్ను కాపాడు” 

అన్నారు టాగూరు. మీరు కోరిన బదీలీవల్ల మీకంకా సౌఖ్య'మే, కనుము 

కనపడుతుందీ. కౌని భగవాన్కి ఏమి కనపడుకోందో! ఒక వరం (ప్రసా 
దీసే ఇంకోటి అడుగుశాము, అట్లా అడిగి అడిగి ఊ త్త దేవిరింపులు [ప్రారం 

భిసాము. ఈశ్వరుడి దగ్గరై నా మన s౭lf-re5pect ఆత్మ గౌరవం మనకి 

ఉంచాలి. అదీగాక తక్కినవాళ్ళ కోర్కె_ల్ని తీరుస్తారు. కాని ఎవరికి గట్టి 
ఉపకారం ముందుకౌలంలో చెయ్యుతలుచుకున్నారో వాళ్ళ యడల కఠి, 

నత్యం చూపుతారు, వాళ్ళని కఠినమైన disciplineతో వుంచుశారు. మీకు 

ఎవరూలేరు ఆని రాస్తారమిటి? ఈశ్వరుడే మీపట్ల వుంటే. ఆయన మన 

యడల పున్నాడలి, ఆయన ఇచ్చే నిరాకరోణలలో కష్టాలలో కూడా చూడ 
గలగాలి. ఆది ఆమిత౦గా కష్టం. అద చాతకొకనే నేనట్లా బాధ పడు 

తున్నాను. చివాట్లు తింటాను ఆయననించి. 

మళ్ళీ (పక్ని స్తున్నారు మీరు. ““ ఈశ్వరుడి సంపూర్నాను్నుగ్రహం 

ఎట్లా అందుతుంది” అని, ఆద మీ పవంటనేవంద, దృష్టి మారాలి, 

ఆయన యడల తెలుసుకోవాలి, ఆ ఎదురుచూసే శక్తి ఇవ్వమంటున్నారు 

మీరు. ఇసోనే ఉన్నారు. మన కచ్చ ఇంకొ తెరుచుకోలేదు. కాలం పడు 

తుంది. పచ్చి మొగ్గ ఒక్క-రోజాలో విచ్చుకోదు. నేనేం 'పెద్దవరాలు కోర 
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టంలేదు- కాంత్కీ కాంక్కీ మాత్రమే wn మీరు, అంతకన్న పెద్ద 

వరాలేమున్నాయి? డబ్బు, 5 నో్యగం బదిలీ, ఇని చాలా సులభం, ఏ 

was ఇవ్వగలడు, శొ౦త్కీ కొంతీ ప అవె ఈశ్యరు 

డిడ్చ చివరివరాలు, కాంతీ, wal అంచే అర్ధం తెలీక్క అవి లోకంలో 
బశారులో ధర గలవి కొవుగనక ఇంశేకదా కోరుతున్నదీ అనుకుంటాము, 

కాస ఇక్కడి శొంతికీ అక్కడి ళాంతికీ చాలా వ్యత్యాసం. Peace the 

POS understanding (Bible) ఇక్కడ దొరికేదీ. 

మీ సంసార విష షయ మెకొని, దేనివిషయమైెకాని ఇప్పుడు ఏం 

చెయ్యడం అని ఆలోచించకండి, మీరు చెయ్యవలసిందీ, ఆలోచించవల 

సింద్ ఏమీ లేదు. జీసేవారు వేచే వున్నారు. సమయం రాగానే వారే 
చస్తారు ఏం చెయ్యాలో! 

మీ (ప్రయత్నం ఇట్లా విఫల మె పోవడం శుభ సూచకం. (ప్రయ 

లల స ఫలించేవాష్ల వాళ్ళ 'కోర్కెలనిం] మట (పయనశ్నాలనింఎ తప్పించుకో 

రు ఎన్నాళ్ళకి, 

పీ నలిగి, కొగి, దీక్కు లేనివాళ్ళ ౩ ఈ ఆధ్యాత్మిక 

(ప్రపంచం. “మాథధుర్యమస్క) [హను అస్కీ వ్యవహరించిన సాహసం” చాలా 
గొప్పదీ! కళ్ళు తెలీక అనకండి అంతకన్న గొప్పదీ ఏముందీ ప్రపం 
చంలో, అదీ విఫలమై భార మె వే నేంగాక? ఆ సాహసమ్మ నాలుగు 

నా శ్ల్రైన్తా అనుభవించిన ఆ ఆమృతం ఎవరికి దొరుకుతుంది? ఇప్పుడు 

దానికన్న గొప్పహాళ్లం ఆ (ప్రేమని అంగీకరించి వి స్పీర్నత చేసే కాంతి 
దొరికిందీ కనక ఆ |పేమని దీంటో లీనం చేసెయ్యాలి, 

మీ సహాయానికి భగవాన్ తప్ప ఎవరు వొస్తారని అనేకాదు, విశ్వా 
సం వుంచుకుంపే తప్పక వొస్తారు చాలా త్వరలో. కాని ఆ సహాయానికి 

రావడం, మనం కోరినట్లు, మనమను సుకున్న మార్గాన రావడం, అదం౮ా 
ఆయనకి వ వొదీలెయ్యాలి. తోవ చూపమని మీరు “నన్ను ఆడగనఖ్క- రదు. 
అదీ నాపిధి నాధర్మం. నాకు ఈశ్వరుడు తోవ చూపినప్పుడు, మరి నేను 

నన్ను నమ్మిన మికుడికి కోవ చూపకపోతే నన్ను క్షమిస్తారా? 

J 
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మీకు వొచ్చినక టా స్పష్టం, నాతొ సంబంధం 

ఏర్పడుకోందిీ మీకు లో పలినించి. 

మీకు ముందు వొచ్చిన కల రూడ వాయండిం మెమి[తుడు సూర్య 

నారాయణగార్ని ఇక్కడికి రాసీలెదు ఈశ్వరుడు. ఆయనకి ఇక్కండి 

అను భవం వల్ల ఉ। Wp పోంవే అరత లేదన్నారు ఆయన. ఆంత 
um? 

జో 

గ్ ప్ప యె తరం we eer శూని ఆర్ధా న్న తీసుకోలేక, ఇక..డికి 

రాకుంశా పెళ్ళడంలి కోస తు తి. వసన 1 ఆ ఉత్తరం పైన 

చానా. 

క న అభిప్రాయం బముంది? నన్నుగురించి మీకెంత గొప ప్ప ఆధి|వాయం 

వుందో చూపుకో ౦ద. 

రాసినది మళ్ళా చదవటం నా కలవాటు లేదు, తప్వులుంటాయి 

ఉ తరం నిండా. 
నఖ! 

మీకు బదీలీలు కటాక్షించే మనిషి ఉద్యొగం పెంమిటి ? ఆయన 
సేరెమిటి ? 

చలం 

fa 
wpe 

21-10-52 

విరేశలింగంగారికి, 

చక్కని మి wea ఈసారి నా జవాబు ఆలస్యమయింది. ఆదీ 

గాక రాయశానికి ఏమీ లేదు కాడాను, భగవాన్ అంకే. తనవేపు మనసు 

లాక్క్కు౦టారు. ఇంకా కొంచంగా ఆనందం కూడా చవి చూపుతారు, 

ఆధ్యాత్మికొనుభవం ఆం ౫ ఏమిటో తెలీశానికి; మనని ఆకర్షించడానికి కాని 

మెల్లిగా ఎప్పుడో ఆదీ హూయమవుతుందీం కట్టా పడ్డట్టవుతుందే. ఆదీ 

పరీక్ష. అప్పుడూ ఆయన్ని ఏీడవకూడదు. me సడిపిసారు. కొని కన 

పడకపోయినా మన పక్కనే వుంటారు. ఆయన ఇచ్చే ఆకర్షణని మనం 

మన సాధనకో మన సొంతం చేసుకుని నిలుపుకో వాలి. 

ఈ సారి మీ మ్మితుడు వొస్తే అక్కడికి వొచ్చేందుకు ఏలు చేస్తా 

నన్నారు ఈశ్వరుడు. 



మీ అప్పరసల కల--అదీ ఓ పరీక్ష అన్నారు ఈశ్వరుడు. అనేక 

అందాలు చూపుతారు ; అన్ని అందాలు ఆయనేనని తెలపకానికి, నా అను 

(గహ మేమిటి ? నా అనుగ్రహం ఏపాటిదీ? ఈశ్వరుడి అసు[గ్రహ మే మీతో 

వుందీ, విశ్వసించండి-త ర్యాలో అన్ని జరుగుతాయి. 

మీ బదలీ సం గతి---ఈశ్వరుణ్హి ఆడిగాసు (ప్రయత్నించనా ? అని? 

నస సుమ్మస్న మూడా కోప్పడ్డారు, ఆ బదలీ మీ (శయస్సుఐ తే, తానే 

చేసివుండరా మీరు [పయత్నించారో ? ఎప్పుడు ఆ బదిలీ కావాలో 

అప్పుడు చేయించే బాధ్యత తనదీ అన ఆ వీశ్వానంలో మీరు నిలవాలనే 

రాయమన్నారు, 

చలం 

16-11-52 

ఏ రేశలింగంగారిక్తి 

మీడి త్తరం, నేను మీకు రాసిన థవిష ర్టత్తులో గట్టిగా విశ్వసించిన 

కొద్ది (ఆంపే "ఈశ్వరుడి మాటలో) మీకు మన సిమిత౦ కలుగుతుంది. 
రెండేళ్ళకి ఇక్కాడికి వొసావన్నారు, రెండేశ్ళేకదా ఈ బొధలు ? అని 

నెలలు లెఖ్క పెట్టుకుంటో ఉండండి. మన స్థిమితం లేకపోవడం గొవ్చ 
వరం మన స్తిమిత గల మనుషులు, టీచర్లుగాని, మం(ళులుగాని, ముష్టి 

వోళ్ళుగాని, "ఎట్లా వౌరి జీవితాలలో తృ ప్పిప పడి, కొవ్వెక్కి, సుఖంలో 

కూరుకుపోయి్యి. నిద్ర పోతున్నారో చూడండి. జీవితం కొల్బునతరననే 

గాని ఎక్కడ? అని పరిగె త్తం. తుం మ స్తానంలో సుఖము౦ పే, 
Met ea తరవాత కూడ 'మిమ్మన్ని కదల్చడం ఇ చాలా కష్టమవుతుంది. 
నా మీద మీకు ఆకర్షణ కలిగిందంహ్కే మీలోనీ ఆసంక్య్ళ షి ప్రివల్లనే. 

మ్ ఉత్తరాలు నా కేమీచీరాకు కాదు. “నన్నెందుకు భగవాన్ కఠినంగా 

పరీక్షించాలి ?' ఆని గొప్పగా అడుగుతున్నారు. “నన్నెందుకు పరీక్షిం. 
చాలి”? ఆని న, ఏ, ఓ. C. Board వాళ్ళని అడిగారా? చవకగా దొరి 

కౌరా భగవాన్, అవును. ఆయనలోకి మీరు తప్పించుకుంటారనే భయంకో 

2౮ 



మమ్మన్ని అ తోకం తన కౌగిలిలోకి గుంట కో ౦దీ, అట్లాంటి Pull లేకపో కే 

మసుషులు చాలా సులభంగా యోగులొతారు. ఎక్కడో కోతి మందిలో 

ఒక్కరూ ఈ ఈ పరీతలో నెగ్గదీ,. 

ఆ కాంతమ్మగాలరి సంగతి నాకు ఆర్థం కాలేదు. తనకోనం ఆమె 

ఎందుపవు [వె గార్హన చెయ్యమంది ౧ ఆమెకి వొచ్చిన కష్టమెమిటి 2 ౪ 

శాంతమ్మగారికి ఎమన్నా కావలిస్తే ఆమెనే బతిమాలమనండి అన్నారు 

ఈక రుడు. మాకు రాయక. కాకపోతే ఈశ్చరాలయానిక వెళ్ళి 

అన్ని ల చెప్తుకోమనండి. క లం పే చాలు ఎక్కడలెరు ఈశ్యరుడు ? 

మమ్మన్ని insure చెయ్య వొద్దన్నారు ఈశ గరుడు, మీ class లో 

జరిగిన మపామ గొప్పగావు౦దిః ఇట్లాటివి న్న వ. జరుగుచూయి విశ్వాసం 

స్తిరమైన కొద్ది కని (పతినారి జరుగుకాయి అనుకోకండి, జరిగితే గర్వ 

మేక్కు.తుంది. 

రెండేశ్ళే కద ఇంక అని సంకోషంగా ఉండండి. మళ్ళి మ? 

తలుచుకోండి. ఈశ్వరుడు అంటున్నారు. “రెండేళ్ళు అన్నాసుక కాని ! తస 

విశ్వాసం బలమైన కి కొద్ది ఇక్కడికి రావడం చాలా సులభపమపుతుందిం 

పక్క_పు ారికన్న అరుణాచలం en అన్నారు ఈశ్వరుడు. 

ఆరు 

క 

చలం 

బ్లో 

9. 12-52 

నె Maen 

ర తరం, నంద అంచే ఆర్హం ఆ నందీ-ఆంటే టన 

oe ఎదురుగా కూచుని ఆయని సించి ఆనందాన్ని అసుభవించే 

వాడు. నందీ కనబడితే ఆనంద స్వరూపం కసపడ్డదన్న మాట. ఇది 

ఈశ్వరుడు చెప్పారు. ఇదీనరే. కొని ఇట్లా ఎన్ ్ న కలలు వొస్తోవుంటాయిం 

వాటన్నిటికీ అర్జాలు చెప్పడం కష్షం అర్థం వుండకనూ పోవచ్చుసు, 

ఆ హూరునించి భగవాన్ మిమ్మన్ని కదిలిస్తే భయంకర సంఘటనలు 

జరుగుతాయని మీరు ఎందు కనుకుంటుస్నారు? ఇంతక మీరు ఎందుకు అట్లా 
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భయపడుతున్నారో తెలీదు. బహుశా మీ మ్యితువలిని వౌదలవలసి వస్తుం 

దన్కా ఇంకే మనాన్నా ? లేక కారణం లేకండా అట్లా అనిపిస్తోందా ? 

మీక మొదట్లోనే రాశాసు, దేనినీ వొదలనఖ,- రదు. వొదలడ౦ 

వొదలకపోవడం మీ ) చేతుల్లోనే వుంటుంది, ఇంతకన్న ఏమి రాయను? 

అంత స్పష్టంగా న రాసిన తరవాత, ఆ సందేహం మళ్ళీ ఎందుకు 

వచ్చిందో “కెలీటంలేదు. ఆధ్యాత్మికం కోసం, ఇక్కడికి రావడం కొనం, 

ఆమె నే మాత్రమూ వొదలనఖ్క- గ్లదు. 

మీకిసారి చిన్న ఉ త్తరమె ఆయిందీ, ఇంతకన్న మీకు రాయవల 

సింద్ కనపట్టంలేదు. 

. ఖగవాన్ మీపెన ఇంతదయ చూపిస్తోవుండగా మీకెందుకు ఏ 

థయాలై నా? 

శరీరమూ మనసూ మొ్రెక్కాయి. ఏమీ రాయలను ఆలోచించి 
ఆందుకనే ఉత్తరం ఇంత చిన్నది ఆలస్యమూ అయిందీ, ఏమీ సందెహోలు 

పెట్టుకోకండి. ఇక్కడికి రావడం కోసం దేన్నీ వొదులుకోనఖ్క- గ్లదు, 

మ్ ఆపదా రాబోవటంలేదు ఈమారు వల్ల. కష్టపడి సాధన మాతం 

చెయ్యాలి. ఆ మాద్చూ బలమూ ఈశ్వరుడే ఇస్తాడు, 
చలం 

జ 

27-1-53 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం, విశాఖపట్నంనుంచి ఓ మ్మితుడు వొచ్చి పదిరోజులు 

మాతో వుండి "ఇవాళో బి A వెళ్ళారు. ఈ కాలంలో నేను సరైన తీరు 
బిడి లేకుంశాపున్నాను, నా నా సాధనా, దాని ఫలితంగా-ఆలసటా నా కౌలా 

న్న౦కా తీసుకొంటుస్నాయి. ఇప్వుడిక్క-డికి వొచ్చిన మిత్రుడు, ఉద్యో 

గాన్ని వొదీల్తి భార్యా పిల్లలతోసహా మూడేళ్ళల్లో ఇక్కడికి వొచ్చేస్తారని 
చెప్పారు ఈశ్వరుడు. ఒకాయన ఇక్కడె వున్నారు సాధన చేస్తో, కనక 

ఇప్పటికి ముగ్గుర సారు. 
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చింతా దీక్షితులుగారు వొస్తున్నామని రాశారు ఆయన మీకు 

వినికిడిఐ వుంటుందీ, ఆయనా ఇక్కడవుండటోయేవార, ఇదంతా మీకింకా 

encouragement కోసం రాస్తున్నాను. 

మీరు చాలా ఆదృష్టవంతులు, ఈశ్వరుడు మీ యడల [పసన్ను 

లొతున్నారు. మీ విశ్వాసం ఆట్లాంటిదీ, మీరు ఓపాట వినపడ్డదని రాళా రెం 

ఆ పాటని మీరు పూర్తి చెస్తారన్క్ అదీ (ప్రసిద్దీలో వొచ్చేట్టు మాట్టాశారు 

ఈశ్వరుడు, ఆ పాటని సౌరిస్ చాలా ఇష్టపడ్డదీ, 

మీరు సందేశం రాసిన పాపాయికి నాలుగేళ్ళు. పేరు జాలి, అనలు 

పేరు చంద్ర, ఆ చంద తరవాత లేఖో, రేశో ఏదో వుండాలి. మరిచి 

పోయినాను. ఆ పాపాయి నన్ను “నాన్నా” అని పిలుస్తుంది. కౌని తక్కిన 

వాళ్ళు నన్ను 'తాతిగా భావిస్తారు. 

బాధ్యతా (పేమ కలిగిన చునుషులక్కి పిల్లలు సంకోషంకన్న, | 

వేదనని ఎక్కువ కలిగిస్తారు, కనక పెల్లల్ని కోరుకో కండి, (ప్రియురాలి 

మీదే మీ కంత బాధ్యతా ఆమెభవిష్యత్తుమీద అంత A1౫16ty వున్నదె, 

శిశువనే మధుర మైన బంధనం ఎంత భారమో ఆలోచించుకోండి. శిశువుని 

ఈ లోకానికి ఆహ్వ్నానించినందుకు, ఇంక ఎన్నేశె 3నా ఆ శిశువు 

జీవితం మీ గుండెల మీద నడుస్తుంది. 

[గ్రుమించడానికి లోకమంతా శిశువులే. 

అరుణాచలేశ్వరుడు తన భక్తుల్ని ఎన్నడూ వొదలడు, దాగుడు 

మూత లాడకాడు. భక్తులే ఆయన్ని సులభంగా మరిచేదీ, 
చలం 

షా 

9.2-9౩ 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

ష్స్ ఊఉ త్తరం ఇవాళ, మీకు ఆలస్యంగా జవాబు రాశాను మీ ముందు . 

డి త్తరానికి, 
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మీరేమా(తం భయపడకండి. అసలే నేను ఏ మిషతుల్ల వొదలని 

మనిషిన్మి మతులు నన్ను వదలడమేగాని, ఉత్తరానికి జవాబు రాసి తీరాలి 

అనేదీ (ఎవరికైనా సర్కే ఎన్నిసార్లుఐనా సర్కే పనిలేకండా రాసినా సరే) 
నాకో నియమం, మగా మిమ్మన్ని నాకు నొప్పజప్పి జాాగ త్తగా చూడమని 

ఆనతిచ్చారు ఈశ్యరుడు, చివరికి నేను లేకపోయినా నేను వొదీలినా, 
ఈశ్వరుడు నిరంతరమూ మిమ్మన్ని చూస్తోనే వున్నారు. సంకోషంగా 
కాలం గడపండి. ఎ చింతా పడవలసిన అగత్యం మీకు లేదు. 

చలం 

టా 

9.3-93 

పీరేశలింగంగారికి, 

yd స య్ [a ల్ డర్ ఉండుండి మీకు కొత్త సందెహాలూ, భయాలూ ' కలుగుకి 
వుంటాయి. ఆవును వరి, 

ఇంకా కొత్త, చిన్న వారు, ఈశ రుత్ధి ఇప్పుడే తెలుసుకున్నారు. 

అస్నే ఈశ్వరుడుకి వదిలి మాట్లాడకంశా పూరుకోండి. నదైనా 
ఆయన ఇష్టం అని వదలండి నిశ్చింతగా. ఎట్లాగా ఆయన ఇష్టమె జరుగు 
తుందీ. మన ఇష్టం జరగాలని మనం (ప్రయత్నించడం వల్లా (పార్దించడం 
వల్లా మారేదేమీ లేదు గాని మనకి నికాళా, వ్యధా (శమా, 

భగవాన్ని బతికి వుండగా చూడలేకపోవడం లోపమే కాని 
ఇక్కడ చాలామంద్ చచ్చిపోయింతరవాత చూడలేక పోతున్నారు* 
అంతకన్న ఆనేక వేలు బతికివుండగా, భగవాన్ని చూసికూక్కా ఎవర్ని 
నూస్తున్నార్ గు శ్రించలేక పోయినారు. వాళ్ళ కన్న బాలా అదృష్టవంతులే 

రుం 

సంసారాన్ని తెంచుకునే ఇ క్స్ లేదంటున్నారు. ఆసలు మమ్మన్నెవరు 
తెంచుకోమన్నారు ? ఎందుకొ (ప్రయత్నం ? దాంబోంది వొచ్చే బాధలు 
పడలేకనా ? అదీ ఏమన్నా ధీరత్య్వమా ? తను తెచ్చుకున్నదీ నిర్మించు 

24 



కున్నదీ మనకి సాఖ్యమిచ్చిసన్నాశ్లేనా మనం ఆదరించది ? బాధ కలగ 
గానే తెంచుకోవాలని చూడడమా ? బిడ్డని కనేద్కీ ఏడిస్త అల్ల రిచేస్తే 

తనే దీ- ఇంకొ చాతకొక పోతే సస్యసించదీనా ? చాలా ఏరుత్యం ఆపచారం 

ఆదీ ఎందుకు తెంచుకోవడం సంసారాన్ని ! చాలా ఘోరం ఆ సః 

మీ భార్య మీకు ఆనంద మో బాధో, ఇచ్చది ఈశ్వరుడు, ఆ బాధని 

సౌఖ్యంగా మార్చుకోగల (పజ్ఞ మీలో వుంకాలి. లేదాఅను భవించాలి. 

జంకకూడదు. లోకొన్న్నైనా అంతే. లోకాన్ని మించాలి. కొని లోకాన్ని 

ఏడిచి పరిగె తడం పెరికి తనం. 

మ్ భార్య మనసు మార్చాలా ఈశ్వరుడు ? మీ పెని ఎంత (ఎమో 

ఈశ్వరుడికి, మీ భారక్టిపైనా ఆంతే (పమ, మీ భార్య మనసు మార్చడ 

'మేమీ. మీ మససు ఆమెకి అనుగుణ్యంగా ఏందుకు మార్చకూడదు ? మన 

కోసం ఏవరిసీ నిమీ మార్చరు. ఆ (ప్రకారం లోకొన్నే మార్చాలి మనకోసం 

అనుకూలంగా. అంతకన్న మీ ఒక్కరిని మార్చడం సులభం, ఆదే 

ఈశ్వరుడు చెయ్యబో తున్న పని. 

[ప్రస్తుతం ఈ జన్మకి కొన్నేళ్ళు మీరిద్దమా కలిసి వుండడం 

జరిగినా ఎవరికోవ వారిద్కీ ఎక్కడా ఎవరికోసమూ ఏ మార్ప్చూ జరగదు. 

జరగకంశానే manage చెయ్యడం ఈశ్వరుడికి చాతనవును, ఇదంకా 

ఎందుకు రాస్తున్నానం పె ఈశ్వరుడు లోకాన్ని ఎట్లా పాలిస్తున్నారో మీక 

కొంత అర్థం కావడంకోసం. ఇట్లానే మనిషి తన (ప త్యేకపు కోర్కెల 

పకౌరం ఈశ్వరుడు నడిపించలేదస్మ) తన (పత్యశకదృష్టి (పకొరం ఈ 

సృష్టి నిర్మించబడలేదస్కీ ఈశ్వరుణ్ణి వొదులుకుంటున్నారు. 

విశాఖపట్నం నించి వొచ్చిన మి|కుడు long leave సెట్టి విశాఖ 

పట్నం వొదిలేశారు. ఇంకెక G5 posting orders expect చేస్తు 

న్నాడు, మెగా నాకు ఉత్తరం కూడా లేదు ఆతనినించి. 

అవును. హౌరిస్ ఆధ్యాత్మికంలో చాలా చివరి స్థితిలో ఉంది. 
ఆమెకోనే ఈశ్వరుడు మాట్లాడేదీ. నాతో కాదు. నాకింకా ఆ అర్హతలేదు' 

295 



ఎప్పటికో ! కాని సొశిస్కో మాట్లాడుకో వుండడంవల్ల నాతో మాట్లాడని 

లోపం నాకు కనిపించడంలేదు, 

నిరంజనానంద చచ్చిపోయారు, మీరమో ఆయన ఆత్మకి కాంతి 

కలగాలని కోరుతున్నారు. మామూలు మీటింగు పేపరు మాట అదీ, 

“ఆత్మకి కాంతి కలగాలని” ఆ హాటలకి అసలు అర్థమేమిటో యోచిం 

చండి. ఎంత మనకి తెలీడో అర్థమవుతుంది, ఆ ఆత్మ ఏమిటి ? ఏమయిందీ ? 

దానికి శాంతి ఏమిటి ? కౌంతి న విధంగా కలుగుతుంది ? శాంతి కలుగు 

గాక్క అంపే ఏవైనా కలుగుతుందా ? ఇట్లాంటివి, 

తరవాత ఆశమాధికౌరి ఆయన కొడుకు. ఆయన "పరు. పెం. కొని 

ఆ[శమంకో దాంటో జరిగే వ్యవహారాలతో పూజలతో మా కేమీ సంబంధం 

లేదు. ఎప్పుడన్నా బుద్దీపుడిక్కే ఈశ్వరుడు వెళి నుంపీ వెడకాము ఆశ్ర 
మానికి, ఈ పూలే ఈశ్వర నిలయం. ఈ వాాావరణమే ఆభ్యాత్మిక స్ట క్రికో 

(పజ్వలిసో పుంటుంచి. ఈశ్వర రూపమే అరుణాచలం (కొండ) ః కాని 

ఆ[శమంలొ భగవాన్ సమాధి దగ్గిర అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ఈశ్యరాను 

[గహ౦, మనని కావిలించుకుంటుంది. అందుకని వెళ్ళి కూచుని నొసాము 

ఆశ్రమంలో. కాని ఆ మనుషులతో మాకు మాటగాన్మి. చూప్పగాన్సి 
పరిచయముగాని లేదు. ఇన్నేశ్ళకి కాణా మాకు మేమే. 

చలం 

చే 

31-3-93 

పీరేశలింగంగారికి, 

మ్ ఈ తరం ఆందిందీ, అవును. బాధలు త తప్పవు. ఈ బాధలు చెడ్డ 

కలలు, night mare. కాని ఆ" చెడ్డకలలు నొస్తుతప్ప వా వా స్టవానికి మేలు 

కోము, సుఖమైన కలగా వంపు జీవితం మనడబ్బు ని సోదరులమల్లే మనమూ 

ఆ మాయనే కావిలించుకుని కూచునేవాళ్ళం. బొధలే మనని ఇంకొ గట్టిగా 

 ఈశ్యరుడి ఆలింగనంలోకి నెపేదీ, బాధలు పడలేక్క ఇంక మన శక్యం 
కొక, నిస్సృహాయుల మై, న్ా పష గతి అని ఆ పాదాల్ని పట్టుకొంటామని 

విడవకండా. ఆయనలో మనం ఐక్యం ఆయిపోయినకొద్ది మనకి బాధలు 
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తెలీని రోజున $ting మనం feel కాని రోజున 

మొదట్లో ర భార్యని వొదలాల్సి వొస్తుంది మోనని సంచెపాంచి 
{ 

బాద పడారు. తరవాత ఆమె ఛారమయించి. వసో ల అని 

(ప్రతి మన పార్పనసీ క grant 5 శక ఈశ్వరుడే ఐతేముందు మీ 

(పార్దన పకారం మీ భార్యని మికు గట్టిగా అరికించాలి. తరవాత ఆమె 

నించి మిమ్మన్ని తప్పించాలి. తరవాత వొంటరిగా వున్నానో అంచు ఇంకొ 

శ్రీని తీసుకురావాలి. ఈ విధంగా లోక పరిపాలనా క రో చస్తోవుండాలి. 
కాజల్ PR, o 

అర్ధమవుకో౦దా మనసు తత్వం. 

సోటకం సంగతి నాకు రాయకానికి ఇంత సంకోచమెందుకు ? 

ముందె రాస్తే టెలిగ్రాం ఇస్తే మీకు ఈశ్వర సహాయం లభించది కద, 
ఆ బాధా తగేద. sD ir tenes సులువుగా పోయేవి. 

మీ రూపం మీద ఎంత పట్టో మీకు ! ఈ |పజలకి పై రూపం 
ముఖ్య౦, అదీ మనం అనుకునేటంత ముఖ్యంకాదు, మీ ఆదంలో (పతి 

వింబ౦ మీకు ముఖ్యం. ఆదీ (ప్రమె ఐతే స్త్రీకి అసలు చాపం ముఖ్యం 

కానేకాదు. గొప్ప (ప్రేమని స్త్రీని అనుభవించిన వాళ్ళకి ముప్పాతిక మందికి 
రూపమేలేదు. ఈశ్వరుడు మన రూపాన్ని చూడనే చూడరు. ఎందుకా 
దగులు. మరి రూపం మీద ఆంత పట్టు మీకు పుంపు: దాన్ని వొదిలించ 

ణాసికి ఇట్లాంటివి జరుగుతూ వుంటాయి. లోకంలో ఆందరికీ జరగవు. 

కాని ఈశ్వరుజి కొవాలని, కో రవాళ్ళకి జరుగురాయి, ఇట్ల దెహం మీద 

బంధువులమీద ఆ స్టిమీద పట్లన్నీ వొదిలి కేనేగాని ఈశ్వరానుగ్రహం 

తెలుసుకునే యోగ్యత మనసుకి రాదు. ఈ బింధనాలస్నీ ఆట్లాంటిపె, ఇవి 

వొదీలితే ఈశ్వరుడు సులభం. ఇవి వొదలకండానే ఈశ్వరుణ్ది మనం 
ఆసహ్యానిస్త ఈశ్వరుడే వాటిని వొదులుస్తారు. 
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వొదలించి తను ప్రవేశించ శానీకి హూర్షాన్ని సరిజెనుకుంటారు 

తశ జచ్చె రాకపోతే. మీ రూపానికి లొంగిపోయి ఆహ్మో ఏం అందం అ! 

కులుకుతో వుండేవారు మీరు. అట్లాంటి గుణం లేకపో తే, ఇట్లా కుంగి 

పోరు. మీ రూపాన్ని చూసుకుని ఖేద పడకం౦శ్కా ఈశ్వరుడు మీదృష్టిన 

మీ సెరూపం మీదీనుంచి తీసేసి లోపలి రూపం మీద నిలప బొతున్నారు. 
ఆ రూపమెంత శేశోవంత మో చూపటోతున్నారు. ఆమాపొన్ని ఏదీ వికొర 

పరచలేదు. మీరు చేసిన ఆపచారమా? ఆవచారాలే లెక్కకి తీసుకుంటే 

ఎన్ని జన్మలలో ఎన్ని ఆపచారాలు చేళారో మీకెట్లా తెలుస్తుంది? ఠర్మ్యా 

పాపము అనేవి అర్థం వున్నట్టుగా తీసుకుం పే, వౌటి అర్దం వుంటుంది, 

వాటిని మవిచిపోతే వాటికి అర్జ్హమలేదు, నః. ఈశ్వరుడి, ఆయననుమించి 

ఏదీలేదు. ఈశ్వరుడు మనసునించి తొలగినప్పుడే కర్మా (గ్రామదేవతలూ 

చెక్ వొచ్చి భయపడతారు, 

ఏ దేవతలూ, ఏ దెయ్య్యూలూ పున్నా, అన్ని | ఈశ్వరాభిన మె, 

ఈశ్వ రాజ్ఞ లేకంశా ఏదీ జరగదు ఇంక వాళ్ళు వుంపేనెం చేకపొతేనం? 

మనని సుఖవంతులుగా చె. చవ్యూలం కు ఈశ్వరుడే చెయ్యుగలరు, దెవతలు 

చెయ్యడ మెందుకు? 

ఆయన ఇష్టానికి వ్యతిరి క్షంగా విది జరగదు. మీకు స్ఫ్పోటకం 

వొచ్చిందం కు ఆదీ ఆయన ఆనువుతికోనే జరగిందీ, అదీ ఆయన (పహ 

గానూ ఉపకొరంగానూ చూసుకోగలగడం మీరు నేర్చుకోవాలి? 

హాని చేసి మనుషులు లేరూ (వ్రపంచంలో! ఇంక దెవతలుంసే 
నేం? హాని చేసే మనుషులు ఎవరా? మీరూ నేనూ. మనవల్ల ఎంతమందికి 

హాస్కీ కష్టాలూ జరుగుతున్నాయో యోచించండి. చునుషులకే కాదు, 
మృగాలక్కి కిటకౌలకి, వృకాలక్కీ గడ్డికి, 

నేను Councils క్కీ నభలకీ [పసంగాలకీ, ఎప్పుడూ చాలాదూరం, 
ఇప్పుడు మరీసీ, నేను కాదు. తిరుమన్నామలై లో తప్ప మీరు నా పేడ 
ఎక్కడ విన్నా నేను కొదసుకోండి. 
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సాహిత్యం చాధల్ని మరిపిస్తుంది కాన్సి నా సాహిత్యం మరిపీం 
ఖాదీ 

చదు. మీరన్నట్టు ఆదీ తోవ వెతుక్కునే వెలుగునే ఇస్తే కోవంచహావాధలే, 

కడలని వాళ్ళకే సుఖం కదిలితే బాధలే, 

మీరు హెస్ఫూలికి పెళ్ళాలని అంటున్నారు. ఆ విషయమె 
ae య శ్ రు 

ఈశ్వరుడి వశ్యం తెలీదంటాచేమిటి? మీరు వెళ్ళకూడదనె. ఆందుకనే 

వెళ్ళలేదు ఎంత (పయత్నించినా. ఈశ్యరుడిలో విశ్వాసం వుంపే యీ 

సదుపాయాలు జరుగవా అంటున్నారు మీరు. నసదుపాటచటాలు జరుగుతోనే 

వుంటాయి కొసి మీరు కోరె సదుపాయాలు జరుగపు, ఆ జరం బుల్చె 

మాపు సుకో వాలి. 

నెను సిక ఇంక విరా నం వ్ర సదుపాయాలు చుసి 

పెట్టు తద్య|ోగమైెతే వది "బంకాయలు కొడ కానన్న వేళలంలాగే వుంటుంది 

"పెంకాయలుగాన్సి చివరికి విశ్వాసంగాని ఈశ్వరుడికి అవసర మైనట్టు. 
నిశ్వాసం కన్ ఎద్దరించుకోడం కోసం, ఈశ్వరుడి కోసం కాదు, నిజమో 

కనో ఇదీ 

“కాడుకు చచ్చిహోయినాడుక దా సిక్కు ఇంత పూజ డసేవాడికి? 

ఇంకా ఈశ్వరుడిలో విశ్వాసం పోలేదా?” ఆంపే ఆయన “పోయిన 

కొడుకు పోనే పోయినాడు. కొడుకునేకొక్క నా ఈశ్యరుజణ్డి కాడా వొదులు 
కోనా?” అన్నాడట. | 

ఆ హైస్కూలికి వెళ్ళింతరువాత్మఅక్కడ బాధలు వొస్తే మళ్ళీ 
శ్ స్ జ్ బావి 

ఇంకో చోటికి మార్చు మనరా? 

ఇట్లాంటి నరాలు మామూలు మనుషులకి, మనకి కొదు. ఏ ఉదో 

గంలో, ఎక్కడ, ఎట్లా వున్నా ధిరంగా ఈశ్యరుడిలొ నిలబిడగల “ 

మనని తయారు చేస్తున్నారు. కష్టాలనించి తప్పించమని కాదు ప్రార్థన, 

వొచ్చాక కషాలను నిర్హ కరంగా వొర్నుకునే శ sf క్ నిమ్మని, కష్టమే, కోని 

కష్టపడందీ ఏదీ రాదు. సులభంగా వొచే చ్చేవి విలవేలేవు. మరిచిపోకండి. 
తు 

“ఈశ్యరుడిలో విశ్వాసం పుంచే నాకి” అంటున్నారు, ఆచదెం ఏక్వాసం? 
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(ప్రతిదీ ఆయన చూస్తున్నారనీ ఏది ఎప్పుడు జరగడం మీకు (శ్రేయస్పో 
అదీ జరుపుతున్నారనీ (గ్రహించకపోశే ఇంక విశ్వాసమేమిటి? ఓ 
ఈశ్వరుడున్నారు అనుకోడం విశ్వాసమా? భగవాన్ కి దయవుందీ, మనం 

అనుకున్న (ప్రకారం జరపకపోతే ఆదీ దయలాగు కనిపించదు. 

ఆ మాటలకి భగవాన్ కోప్పడశతా రే మోసని రాశారు అయన 

కోవ్పడలేదు. నా ఉత్తరంలో ఏమన్నా కోపమో దండనో వంపే అద 

నాది ఆయన ఏమీ కోప్పడలేదు. 

అవును, పాపం. అవ న్లలు పడుతున్నారు, ఎంశతై నా ఇంక రెండేళ్ళ 

లోపునెకద! తరవాత గొప్ప సుఖం రాబోతోంద. దూకేవాడు కిందకి వొంగి 

మరీ దూకొలి కద! 

వొపిక పట్టండి. మౌనంగా సపాంచండి, . ఈశ్వరుడు వెయ్యి 

కళ్ళతో చూస్తున్నారు మిమ్మల్ని, 

చలం 

1.5.53 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్డు, దిగులు పడకండి. ఈశ్వరుడు వుండగా మీకు వొచ్చిన 
భయం ఏమీ లేదు. ధైర్యంగా వుండండి. ఈశ్వరుడు విభూదీ పంపు 

తున్నారు. యీ విభూదీని కొంచెం నోట్లో వేసుకుని కొంచెం నుదుటి మీద 
పెట్టుకోండి. 

తరుచూ చెయ్యండి ఆ పని, 

త్వరలో నయమౌొౌతుంద. ఎమీ భయపడకండి. మీరు మామూలుగా 

చేసుకునే ఐ ద్యం చేయించుకోండి. 

ఆహారం = ఉహ కారం, పులువూ పనికిరావు. 
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అన్నం ఉడికే చట్టు డుకు సళ్ళల్లో వెసుకుని తాగండి. పాల 

whey- అంపే పాలు విరకొ-ట్లిన నిళ్ళు (పాల కుదపలు లేకుండా) 

తాగండిం ఇది తప్పక౦ణా తాగండి. 

చలం 

ర 

3-5-53 

పీరెశలింగంగారికి, 

మీ వొళ్ళ నయం కాగానే మిమ్మన్ని ఇక్కడికి ఓసారి రమ్మ 

న్నారు ఈశ్వరుడు, 

ఈ కార్డు అందెటప్పటికి కుక నయమైపుంటుందనుకుంటున్నాను. 

చలం 

OR 

16-95-౨౩3 

వీ రెశలీంగంగారికి, 

మీ దగ్గిర్నించి ఉత్తరంలేక మీరు య్ రో తెలీక నేనే 

రాద్దామనుకుంటున్నాను రెండురోజులనించి. మీ ఉత్తరం రాకపోతే ఇవాళ 

నేను మీకు రా సేవాజై. ఇంతకుముందే మీరు నాకు రాసి వుండవలసిందీ, 

మీకు కొంచం నయం కాగానే మీకు ఎట్లా వుంవోనని మేము ఆదుర్దా 

పడతాము. 

విభూతి పంపుతున్నాను. ఈశ్వరుడు వెంటనే పంపమన్నారు. 

త్వరలో సరైన ఆరోగ్యం వొస్తుంది. పత ్యంజా(గ త్త పత్యం చెయ్యక 

పోతే మళ్ళీ తిరగ బెడుకురర్, కారం పులుపూ అజీర్నుం వొస్తువులూ 

పనికిరావు. కౌరం ఏ మాథ్రం దగ్గరికి చేరకూడదు. 

ఇదీవరకే రాశాను మీకు ఎన్నిసార్లో! ఈశ్వరుడు (పేమమయుడు, 

ఎవరినీ శికించరు. శిక్ష అనేదీ | పపంచంలో లేదు. ఆదంకా శిక్షణ. 
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ఈ బాధ punishment కాదు. dicipline లేక correction 
క trininag for better life, for improvement. 

పూర్ణ జన్మలోనో ఈ జన్మలోనో మనం చేసిన దుర్మార్గానికి బాధ 
పర్యవసానం. ఆ బాధ పడడంవల్ల ఆ దుర్మార్గగుణం మనలో ఆంత 

రిస్తుందే. మనమె మనని శిక్షించుకున్మి మనని బాగు చేసుకుంటాము. అదీ 
మన నైజం, ఎవరూ ఏ శికె విధించటంలేదు మనపైని. దుర్గుణం కుదీరే 
దాకొ బాధలు తప్పవు. 

ఇంత 6001 గా explaian 1 చేస్తునా ఎను కౌన్కి మీ బాధ ఎంత 

బాధో నేను *₹661 కావటం లేదసుకోకండి. నేనైనా ఇంతవరకు బాధకి 
reconcile కాలేదు. 6001116 అయితేనే గాని బాధ భరించటం రాదు 

అంటారు ఈశ్వరుడు. బాధసీ కర్మ మార్షాన్ని తప్పించరు ఈశ్వరుడు. 

తప్పిస్తే బుద్దీలే ని తలిదండ్రుల గారాబిపుపిల్లలు మల్రేనే తయారవునాము 

- చునం౦, కాని ఈశ ్యరుడిలో విశ్వాసం వున్న కొద్ది troubles మనని 

బాధించడం తగ్గుతుంది. దీక్యా- మొక లెని, అర్జంళ ని దరి దావూ 

లేని బాధ వడడం వరు, (పతి వాధకోనూ ఆవతల గట్టుకి దగ్గిరౌతున్నా 

మని మనం పడే (పతి బె బాధకోనూ బాధపడే ఈశ్వరుడు (పతి నిమిషం 

మనని కని పెట్టి es విశ్వాసంతో బాధపడడం పరు. దెబ్బ తగిలి" 
వొచ్చే బాధ నేరు. వ్యాయామంలో మనకి మనం క్ట Mies 

(ప్రేమించే పిల్లని శిక్షించి ఆ శిక్షనంకా తనే ఆనుభవించే తండ్రిని ఆలో 

చించుకోండి. మనం మనపై బని ఏధించుకు న్న బాధనే అంత దయకోనూ 

అనుఖవిసారు ఈశ్వరుడు. ఇదంతా నా మనసుకి తడుతున్నవి, నాకు 

పూర్త 0గా తెలిసిన సంగతులు కావు నేను రాస్తున్న వి. 

Gh» 

మీరు చేసిన పాపం ఏమిబో ఎందు కిప్పుడు? తెలిసి ఏం (పయో 

జనం? అట్లాంటి పాపం చేశామనే అనో దీగులా, ఉన్నదీచాలక! వెనక 
సంగతి ఎందుకు ముందుసంగతి యోచించాలి గాని! 

మీరేమంటారో, మిమ్మన్ని పరీక్షించడానికి ఇక్కడికి మిమ్మన్ని 

రమ్మన్నారు ఈశ్వరుడు, అంకేకొన్సి మీ పని స్పెళులు శేలీకకాదు, రావ 
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ణానికి మీ సంసిద్దత కు సంతోషించారు, మీరిప్పుడు రానఖ్క-శ్లేదు. మ్రు 

రావలసిన నిమిషాన ఆన్ని ఏళ్లూ కలగచేసి ఆయనే రప్పించుకుంటారు. 

ఏ సంగతీ నాకు రాయడానికి సిగ్గెందుకు? నాకు కొదు మీరు రాస్తు 

నదె ఈశ్వరుడికి. 

డి శ్ళెం(టీ సంగతి మీకు కెలీదు. మీకు తేలికగా సోయిందన్న 

మాట, అద ఎళ్ళకి ఎళ్ఫువొదలదు. జ్యాగ త త ప పత్యం౦గా వుండండి. కొరం౦ 

తినకండి. 

దిగులు పడకండి. ఈశ్వరుడు చూస్తున్నారు మీమ్మన్ని చాలా కొద్ది 

కాలమే మీరే బాధపడ్డా. అదృష్టవంతులు. చిన్నతనంలోనే మీ క్స్ క్ష ఈశ్వ 

రాస్ముగహ౦ దొ వెళికిందే. 

నెను నా జీవితమంకా, సమం పడ్డానో మీకు తెలిస్తే మీవి ఒక 

బాధ లనశానికి సాహసించరు మీరు, కొని “ఏబాధ కొబా ధం ఎవరికి వాళ్ళ 

బాధలు ఆంత ఎక్కువ. ఒకరి బాధ ఇంకో రికి సహాయం చెయ్యదు. 

ఇవన్నీ ఈశ్యరా ae Soll కరిగి పోయనాటి వరమ 

మాటలూ ల్ యలు కోదార్పులూ, ay ఉ త్తరాలూ- 

భలం 

8.6-5౩3 

పీరేశలింగంగారికి, 

ఏమిట్ మీ దగ్గిర్ని ఆచి ఉ త్రరమేలేదు. ఎటా ఉన్నారు? న్స్ 

ఆరోగ్యం ఎట్లా వుందీ? వెంటనే జవాబు రాయండి. 

జ 

సీరెశలింగంగారిక్కి 

అవును. మీరు ఉత్తరం. రాయకపోవడం క్షమార్హ ౦కొదు. కొని 
ఇక్కడ మీడి త్తరా లని సీ కరించేద్కీ క్షమా సము[దుడు, ఈశ్వరుడు. 

ఛు 
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పెద్ద ఉత్తరానికి బద్దకించవొచ్చు, ఎన్ని నెలలైనా ! కాని ఒక కార్డులో 
“బావున్నాను. మెల్లగా పెద్ద ఉత్తరం రాస్తాను” అని అయినా రాయలేక 

పోవడాన్ని నేను బద్దకమనను. దానికి గట్టి పేర్ల పెటశాన్కు నేనైతే. కొని 

నే నేమందీ ? ఈశ్వరుడు చేతిలో కలాన్ని “అశ్రద్ద” అనే ఒక. 

మాటతో పోదు, అ శ్రద్దకి కారణ మేమిటో, దేనిమీద (శద్ద వుండదో 

ఆలో చించుకోండి, ఇద్ మీ కళ్ళు ఏప్పడానికి రాస్తున్నాను కాన్ని మీపెని 

కోపించి బాధించణానికి కొదు, ఎవరిని ఉద్దరించడానికి బతకడం అని 

అడుగుతున్నారు, ఎవరినుద్దరిండానికి ? మిమ్మన్ని ఉద్దరించుకోడాని వే, నేవ 

రిని ఉద్దరించగలం ఉద్ధరించాలని పూనుకున్నా. మామూలు మనుషుల 

యోచనలు మానెయ్యండి. [పతి మాటకీ ఆర్థం యోచించుకోండి. ఎవరినీ 

ఏమీ ఉద్దరించలేమని పూర్తిగా తెలిస్కి ఉన్న భారాలనే ఈశ్వరుడికి వప్ప 

కసూ నరు బుద్దిమం తులు, ఉద్దరించ వానుకోడమం పే భారాన్ని నెత్తి 

మీదికి తీసుకోడం. మీరే ఇట్లా ఏకాకిగా నిలిచి ఇంకా భారాలుకూడానా ? 

అపి లేకపోవడం is అదృష్టం. అందరూ మిమ్మన్ని వొదలారం పే, 

వాళ్ళు మీకో మహో పకారం చశారన్న మాటి, వాశ్ళే వదలక వాళ్ళ బింధ 

నాలే ఇంకా వుంటి మీకీ అరుణాచలం దృష్టిలో కి వొచ్చేదీ కాదు, వొల్బ్చనాః 

మీ [ప్రియ బంధువులూ మిత్రులూ సందేహాలు రెపి బంధనాలు ఇంకా 

విగించే వార్కు (ప్రస్తుతం నా మ్మితులకి జరుగుతున్న పనే ఆదీ. ఇక్కడికి 

వొచ్చి వుంశాలంపే వొదలర్కు ఇన్నాళ్ళ సహాయంపసిన బింధయవులు. 

ఈశ్వరుడి మీద విశ్వానం వుంప్కే దుర్గుణాల్యూ దుర్మార్గాలూ ఏమీ 
చెయ్యలేవు. అనే సూడిపోతాయి మనకి శెలీకండానే. “అక్షరాభిషేకం” అనే 

పుస్తకం నాకా ఒక కాపీ పంపారు. చెప్పతలుచుకున్న దెదో నిర్భయంగా 

if లా but లూ ever 50 లూ వేకండా సూటిగా చె ప్పళాడు ఆయన, 

ఆ ఫోటో ఇప్పుడు నా రూపానికి చాలా తతా 

చలం 



ఏ రేశలింగంగానకి, 

మీ కార్లు. మీకిదీవరకు ఓనారి రాశాసు- నా వొళ్ళు దావుండక 

పోవడం - నేను చెసే సాధనలో స్సు ఇను వెడి వల్లా, అంపె 

దీనదనమూ ఇన్నేళ్ళల్లో మాడ నెట్టుకున్న కల్మషం నొరిలివాట్క 

ఆరోగ్యం వొస్తోందని. ఈశ్వరుడి చేతుల్లో మెలుగుతున్న మాకు స్ 

కష్టమూ రాదు; 

నేనిప్పుడు రాయనూ లేను, రాసిస్తా ౮ రాసేది ఎవరికీ అఖ్క- గ్లేదు, 

ప్మతికలు set వెయ్యవు. నన్ను నిజంగా నమ్మన వ వారుంప, అంటే 

ము కతన) న మోనపుచ్చననే నమ్మకం పున్న వాళ ఇంటే వాళ్ళు 

నేనేమి తెలియ చేసినా నమ్ముతారు మీకుమశై. ఆట్లాంటి వాళ్ళు ఎందరు 

న్నారు వాళ్ళకి నచ్చింది చెప్పన న క ముం అన్నారు. అచంచల 

మైన విశ్వాస మున్న పతరీమరకో సంబంధం పెట్టుకునే వున్నారు. 

అవును ! ఇక ముందు నేనేం యన ఎప్పుడు రాయాలో, ఆఅఖ్య-నైదొో 

ఆంకా ఈశ్వరుడి హస్తాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. 

మీ శరీర మనో ఆరోగ్యాలు బావున్నాయనుకుంటాను 

చలం 

7-853 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం, సంసారమంపే, మీరూ మీ భార్య కదా? బంధు 

వులూ మితృలూ మిమ్మన్ని వొదిలేశారు కదా! మీ ఇద్దరికే ఆంత కొంద 

రలు వొచ్చి పడుతున్నాయా ? పాపం ! 

మిమ్మన్ని పరీక్షలకి చదవమని మీ మనసు నిశ్చయిస్తోందని 
రాశారు, ఆంత నిశ్నయమెన దాని ఏిషయమై ఇతరుల్ని, ఈశ్వరుత్ణెన్కా 

(పశ్నించవలసిందిలేదు. మనకు నిశ్న్చయంకానిస్కె ఈశ్వరుజ్హ అడుగుతాము. 
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ఈశ్వర్ 'భకుడి మనసు తానే నిశ్చయించుకోదు. ఈశ్వరుడి శే వొదులుతుంది. 

'పెగా మి మనను ఆదె శిస్తోందికూ డానుం అట్షాంటిప్పుడు ఎవరు వొద్దన్నా 

వినదు, వినజాడదు. సరే కానీండి. ఇంఠలో పోయిందెముంది ? కొంత 

డబ్బూ (శమా . 

a 

మీ మనసు ఆంత దృఢ సంకల్పంనించి తప్పుకుని, ore 

ఎమి ఆజ్ఞ ? అన్నప్పుడే ఈశరుబి అడగండి. ఎందుకంటే ఒక వేళ 

ఈశ్వరుడు. ఆ (పయక్నాలు మానుకోమంపటే మీ మనను చాలా ఛిన్న 

పడుతుంది. ఈశ్వ్యరాజ్ఞని ఏ పరికాపమూ లేకండా సంకోషంగా ee 

గలిగిన ప్పుడే ఈక రుబ్, సమీపించడం. అంకేగాని ఓ ఉ త్తరంతో ఈశ 

రుడి We ఎట్టా ఉంటుం నో, చూద్దాం ఆ సంగతి కూడా తెలును 

కుం పే పోయింటచె “మున్నది ! ? అనే పద్దతిలో రాసి ఈశ్యరుబి చవక చేను 

కురు మీ కెనష్టం. 

ఈశ్వరుడు ఏ ఆజ్ఞ ఇవ్వాలని మీకు ఉన్నదో మీ ఉత్తరంలో 

తెలుస్తోనే వుంది, ఇదీవరకటి డీ త్తరాలూ, ఈశ్వరుడు ముఖ్యమైన "విషయా 

లుగా 'చెప్పినవీ జ నాగ త్ర తగా చదవి చూసుకుంపే. ఆయన ఉ'దైశ్యం మీకే 

ప్య క్ర కమవుతుంది. ఆశ కళ్ళకి కప్పినప్పుడు మురదు వున్న వెలుగే కన 

వడదు. 

ఇంతకీ ఈశ రుడు ఎట్లా చెపితే అట్లా చేసానన్నమాట మీ ఉత్త 

వోంలో లేనేలేదు. 
చలం 

| 21 _8 —53 

ఏరేశలింగంగారిక్తి 

మి ఊఉ త్తర౦. నేసు రాసిందీ ఆరం చేసుకోకండాం మళ్ళా అనే 

(ప్రశ్నలు పస్తున్నారు మ్రుం మిమ్మన్ని పరీక్షలకి చదవవొద్దని ఎవరూ 

అనలేదు. మీ మనసు అట్లా ఎందుకు అంటుంనో మీ మనసే చెప్పాలి 

గాసి ఈశ్వరాజ్ఞ జి ఏమున్నదీ దీరబో'! ఈశ్వరుడు మీకే ఆజ్ఞా పెట్టలేదు, 

36 



పెట్టరు, వెదన్నా సందిగ్ధంలో ఉన్నపుడు అడిగితే సలహా ఇసాొరే. 

ఆయనకి మన పెని ఉన్న _పేమవల్ల. “మామూలు స్వల్ప కోరికలు” 

ఉండడ౦లోనూ ఎమీ తప్పులేదు, లోక సంబంధాలు వొదలవు, ఒక 

పట్టాన. 

చదీపె [(ప్రయక్నాలు మీకు మంచివా, చెడ్డవా? ఆని అడుగు 

తున్నారు. చదువులో పరీక్షలలో మంచి ఏముందీ? చెడ్డసముందీ? అర్హ 

"మేమిటి? అట్లాంటి (ప్రశ్నలకి. 

ఈశ్వనాజ్ఞ ఎట్లా పుంనో తెలునుకోమంబారు.... ఏ విషయమై? 

ఇంకొ స్పష్టంలెదు మీ మనసులో, 

ఈశ్వరా న్కుగహం ఎవరిమిద్కా ఎప్పుడూ తప్పిపోదు, మనము 

దూగమొతో వుంటాము మన కోరికలకో. ఈశ్వరుడు ఏమంటున్నారు? 

ఏమీ అనటంలేదు. అనవసరంగా ఏదో ఒకటి ఆంబో వుండరు. 

మనం (ప్రశ్నలతో సమీపించేది ఈశ్వరుడని మరిచిపోకూడదు, 
ఆయని జొ్యాతిష్యలు కారు, మన కో ర్కె_లవల్లా చెల్లింపుల వల్లా మనం 

ఆయనని ఎమీ తిప్పుకో లేము. ఆయన తలుచుకుంపేనే గాని ఆయన నించి 

ఒక్కంమాటిసి తెప్పించుకో లేము, 

ఆయన అందరి యడలా (పనస్నులే (ప సన్ను లని We a 

నప్పుడల్లా జవాబు చెప్పరు, ఆయన ఆవసరమని తోస్తేనే తప్ప. మ్కు 

విజ్ఞాన సుమ్ముదటున్వారా. ఆదెట్లానూ ఇస్తారు, మీరుపడే వాధలేమటి? 

ఆయన విజ్ఞాన మివ్య డమే, మంచి మాటలతో బుద్ద తెచ్చుకోక పోతే, 
బుద్దీతెప్పించే మార్గం ఆయనకి చాతకాక పోలేదు. లోకంలో బాధలన్నీ 
ఎమిటి? 

ఈశ్వరుడి పైని మీభ క్తి సంగతి మీరు రాశార్కే ఆదంకా నిజమేనని 
తనికి తెలుసునని చెప్పతున్నారు ఈశ్వరుడు, అట్లాంటి భ ప్ పట్టూవుండ 
బై ఈశ రుడికి ఆప్పలై నారు మీరు. మీకు తెలీక ముంచే; “ఆప్పుడే 
శన ఆయనకి, సరు ఆయన భక్తులని, ఎన్ని జన్మలనించి ఆయన 
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వపు మేరు పెతుక్కు_౦టో చేస్తున్న progress ఆయన (పేమకో 

watch చేస్తున్నారో! | 

మీ మనసు స్పషం చేసుకోండి. 
క అ ఇ 

ఈశ్వరుడి పెన భారం వెయండి. 

ఆయనే నడుపుతారు. కాని మనం ఇష్టపడే పనులు ఆయన చయిస్తు 

న్నారన్వే భక్తులు చాలామంది పడే పౌరబాటులో ' పడకండి. ఈశ్వరుడి 
మాట. శిరసావహించ తలుచుకున్నప్పుడె ఆయనని (ప్రశ్నించండి. ఆంశే 

గాని ఏమంటారో, అదీ చూద్దాం అన్నట్టు సమీపించకండి. ఆయనని. 

చలం 

చరి 

14-9-53 

వీలేశలింగంగారికి, 

క్స్ త ఉత్తర ౦. మంచి నిశ్చయానికి వొచ్చారు. క్వరలో ఉద్యోగం 

వొదీలేసి మీశిక్కడికి చేరుకొంటారని ఈశ్వరుడు చెప్పిన తరవాత ఆ 

పరీక్షలు ఏం వుపయోగం మీకు? మరి ఈశ్వరుడి మాటలో నమ్మకం 

వున్న ప్రైనా ఆ (పయత్సం? 

అవును. ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఇట్లాంటి పరీక్షలు ఎన్నో 

జరుగుతాయి, ఇక్కడికి వొచ్చిందాకా ఎందుకు? మీకు అక్క డెసాధన 

(ప్రారంభమయి జరుగుకోందన్నమాట. ఈశ్వరుడి ఆజ్జకి ఎదురు తిరగడం 
మానవ స్వభావం. మీరన్నట్లు ఈశ్యర సహాయం లేందీ మన' మనసునీ 

దానికోరికల్ని జయించలేము, 

(పశ్నలు వేసినందుకు చిరాకు రాదు, కొని స్పష్టంగా తెలుస్తున్న 

దాన్ని కప్పిపుచ్చుకొని చూడ్డం ఇష్టంలేక ఏవోముళు ) పెట్టి, ఆ కోర్కెల్ని 

నేనుగాని, ఈశ్వరుడుగా స సమర్థించా లని ఎట్లాగో ఆంగీకారాన్ని సంపా 

యించాలని చూస్తే కొంత ఆగ్రహం వొస్తుందీ. అతని మన సేమిటి 
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మన మనసూ ఇట్లా ంటి జిత్తులే చేస్తుందీ కదా! ఆని న వే్షిస్తే ఆకా స్తకోపం 

వోతుంద్. 

మీకూ, మీ(పేయసికి ఇద్దరికీ ఒక ర్యాతే అట్లాంటి కలలు రావడం, 

ఈశ్యరాను[గ్రహం మ్ మీద గట్టిగా పనిచేసోందని తెలుప్తకోంది. మీ 

మూలాన మీ భార్యలో కూడా ఎంత భక్తి (పబలుకోందో చూడ ౦డి. 

వోధించ వలసింది తెలుస్తోనే వంద ఆ కలలో. పర్యవసానం 

మీ మనసు మారడం. దివ్యదర్శనం. ఆంతకన్న కతెలుసుకోవలి సింది 

ఎముందే? 

ఆసలు ఈశ్యరుజ్డ (ప్రశ్నించ నఖ్క._రైెదుకూ శాసు, (పతి నిమిషం 

ఆయనే నడిపిస్తున్నారని నిర్నయిస్తున్నారని తెలిసిన కొద్దీ (పశ్నలు 

వెయ్యము. కాని దూరాన వుండడంవల్లా ఏ పరి సితిలో ఆయన ఆజ్ఞ 

ఎట్లా వుంటుంనో తెలీక పోవడ౦వల్లా (పళ్నించవలసి వస్తింటు6ద్ మీకు: 

(పతి సందెహోన్ని తీర్చుకో ౦డి. శశ్యరుజణి అడగండి ఏమి 

బెయ్యాఢలని, కాసి ఆయన ఆజ్ఞ (పకొరం నడుచుకోండి. 

ఈశ్యరాశీర్యచనాలతో 

చలం 

17 - 10 = 53 

పీరేశలింగంగారికి, 

మ్ ఉత్తరం వొచ్చి వారం పెగా అయిందే జవోబు రాయవలసిన 

విషయాలు ఏమీలేక రాయలేదు. అన్ని సత్యాలూ మీరే న ౫ 

మీరు లాసిన విషయాలు నాకే బోధకర ౦గావుంప సాకు రాసేందుకు 

ఎముందే ? ఆ విధమైన మనో నిశ్నయంకో విశ్వాసంతో వుండడం గొప్ప 

అదృష్టం. క్త 
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మమ్మన్ని త్వరలోనే ఇక్కడికి (ప్రయాణం చేయిస్తానంటున్నారు 

ఈశ్వరుడు. వొచ్చే నసఏలో జరగవచ్చు. హాయిగా అట్లానే వుండమనిం 

ఈశ్వరాశీర్వాదంతో 

చలం 

6-11-53 

ఫీరశలింగంగారికి 

మ్ ఉ త్రరం. మీరు రాస్తున్న గొప్ప వాక్యాలు నాశేమిటి ? మీకే 

మిటి ? ఒకరి కొకరు నిరంతరం జ్ఞాపకం శేసుకోవలసినవే, మీ కళ్ళు 

తెరిచిందీ ఈశ్వరుడు. నేనెక్కడ ? అక్షరాలు మాత్రం నావి. డాక్టరు 

రంగనాయకమ్మగారు ఏ ఆసుషత్రిలోనూ ఇటువేపుల ఉద్యోగం చెయ్య 
లేదు. ఆ రంగనాయకమ్మగారు ఎవరో ఇంకో పుణ్యాత్ములు. ఆమె నా 

కనను భార్యకి అక్కగారు. ఆమే మమ్మన్నందరిని పెంచి పెద్దల్ని 

శారు. 

చప్సున ఏదో జరుగుతుందనే ఆశ పెట్టుకోకండి, చాలా సాధన 

చెయ్యాలి చాలా దూరం నడవాలి గర్భాలయం చేరుకోడానికి, 

చలం 

1-12-53 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం, మీరు సౌఖ్యంగా ఉన్నారం౦క్కే చాలా సంతోషంగా 

_ వుంది, కష్టాలు వొచ్చినప్పుడుకూడా ఈశ్వరుడి పాదాలు వొదలకపోక్కే ఆ 

హృదయంలో ఈశ్వరానుగ్రహం ఇట్లానే (ప్రవసాస్తుందీ. ఆ విశ్వాసం 

చెదరకండా బోధ చెయ్యడమే హితుడి ధర్మం. అందరం ఆరోగ్యంగా 
వున్నాము. ఫొటోలు లేవు, ఈమధ్య ఒకరు మా ఆందరికీ Group snap 

తీశారు, ఆతాలూకు శాపీలు మా చేతికి వొస్తే మీకు పంపిసాను, కాని 
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సందేహాం, అవును. ఆ 610010 record ఇచ్చి రెండేళ్ళ పెన అయిందీ. 
నా వాక్కు. స్పష్టంగా పడలేదు. వాళ్ళ దగ్గిర ఇంకొ కాపీలు వుంటాయా ? 

న్నా పంపుతారా ? ర్ 

మ్యూణింగ్సు అచ్చు కొవడానికి ఇంకొ కనీసం ఒక ఏణాదీ పడు 

తుందేమో. విజిలీ వాళ్ళ పు స్టకొలు మీరు చూశారా? (పస్తుతం విడ్డల 

శిక్షణ అచ్చుకు వెళ్ళిందీ. 

ఎండాకొలంలో. మీరు రావశానికి నీలు అవుతుందనే చెపుతున్నారు 

చలం 

జ 

1.1.54 

ప్ రశలింగంగానికి, 

మీ ద త్తరమూ కార్లూ మీరు సుఖంగా వున్నందుకు సంకోషం' 
వ్ భీ మ్ గతాన్ని ఈశ్వరుడు మెచ్చుకున్నారు. ఆపాటని ఫలికించింద మీ భై 

ఆశ్చర్యమూ సందేబామూ ఏమివుందీ దాంటో ! లేడియో వాళ్ళు నాకు 
తెలీదు, 

ఆయినా వౌశ్లే ౦దుకు (ప్రచురిస్తారు నా వ్యాసాల్ని | 

లా దగ్గిరవున్న కాపేలు చించేశాను ఎప్పుడో 1 అవి వున్నా వాటిని 
(ప్రచురించే పష్మతికలు నాకు తెలీవు, 

నే నెప్పుడు నీ పత్రికనీ నేను రాసినవి (పచురించమని కోరలేదు. 
నేను ఇంకా ఆనుకొంటున్నాను. musings ఏణాదీలో అచ్చు 

బిడ్డల శిక్షణ ఇంకో ఆయన అచ్చు వేస్తున్నారు. విజిలీ వాళ్ళు 
నావేమీ ఇంక అచ్చువెయ్యడంలేదుు ప్ప న్తకౌన్ని తీసుకున్నారు అచ్చు 
వస్తామని, తరవాత ఎమయింనో నాకు తెలీదు, 
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శేను రాశాను కదూ ఆ ఫొటో 'మీద ఆ ఒక్క ఆమె తప్ప తక్కిన 

వాళ్ళందరూ నా కుటుంబమే అని, 

రంగనాయకమ్మగార్లు ఇద్దరు, ఒకరు చచ్చిపోయినారు, చిత నూ 

అమ్మాయి. 

ఆవును మీకు సందెశం పంపిందీ శాలీ ఏ, అందరం బావున్నాము* 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

6-2-54 

పిరేశలింగంగారిక్కి 

మ్ ఉత్తరం. మీ వ్యవస రాలు కాడా అనుకూలం చేస్తున్నారు 

ఈశ్వరుడు. అదృష్టవంతులు, మీరిక _డికి రావడానికి అన్ని అనుకూలాలు 

ఎర్చాటపుతున్నాయి, 

ఈశ్వరుడే మీ బీవితంలో రాకపోయినట్టయి కే, _ మొన్న జరగిన 

కఠిన పరీక్షలో ఎటు మొగ్గెవారో మీరు. డబ్బూ, పెళ్ళీ ఎటిని నిగ్రహించ 

గల వారెందరు ? మీ నైతిక విజయానికి మిమల్ని 00180201216 చెస్తు 

న్నారు ఈశ్వరుడు, 

ఇట్లా జీవికాన్ని సత్ నియమబిద్దం చేసి మామూలు (ప్రపంచపు 

విలువల్ని వుత్త గడ్డిక్షింద తో'సేస్తే అనామకులైన ధీరుల్ని, ఏ పత్రికలూ, 

(పభుశక్యాలూ గుశ్రించక పోవచ్చునుగాన్ని వారిలో వురడే సెలుగ్యూ వారి 

అంతరాత్మలో వెలిగే ఈశ్వర సౌందర్యం ఎవరికి అర్థం కొవు;. ఎంకో 

దూరంగా నై నాసర § రి 

వ ఇదంకా బు భార్యగారి సుకృతం మీవంటి పురుషుడు ఆమెకి 

తట స్థించడం. మ్ పురో ఖివృద్దీకి ఆమె అనుకాలించ వలసిన రోజువొ స్తే 
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ఆమె జ్ఞాపక ముంచుకో వాలి. ఆమెకి ఈశ్వరుడు ఈనాడు 1 వేసిన సహాయం 

ఆరోజు ఆమె ఈశ్యరుడికి సహాయం చెయ లి ధర్మపత్నికింద ఈశ్వరుడి 

ముందు నిలబశాలం పె. 

ఇంకె మూడు నలలన్నమాట మీరిక డికి రావడం. మానసికంగా 

ఇప్పటినించి ఆ వొచ్చే ఆనందాన్ని ఏ పొందండి, 

చలం 

26-2-54 
వీ రేశలింగంగారికి, 

మీక త్రరం. ఇక్కడికి రాసీండి మీభార్యా ఏఎంతమారిపోతా రో. 

శివరాతికి మ।దాను నించి ఓ బృందం కవులూ వారూ ఈశ్వర దర్శనా 

నికి సూ అతిధులుగా రాబొతున్నామని రాశారు. ఆ రోజు గిరి [ప్రదక్షిణం 
wd పెట్టుకున్నాను, వాళ )తో చాలామందీమి ఈశ్వర భజన చేస్తో, 

విభూది ని నల ఒక్క రవ్వ. ఎ వేసుకోండి, 

వ్రశలింగంగావికి, 

మ్ ఉత్తరం ఇవాశే మీరు _వొస్తున్నారం ౦పే సంకోషం, మీతో 

ఇం కెవరు వొస్తామన్నా తీసుకురండి. 

మ్మదాసునించి ఇద్దరు కవులూ (రేడియోవారు, ఒకరు పాటకులూ 

(రేడియోవారు) వాచి br వొచ్చారు. వారూ, మమూ ఇంకొ ఒక 

వందమంది. భక్తులూ కలిసి భజనచేస్తో గిరి (పదకీణ చళాము శివరా (తికి. 

చాలా బాగా జరిగింది. 
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విదేశాలనించి వొచ్చినవారు ఒకరిద్దరు ఇక్కడే. స్థిరంగా నీలిచీ 
పోయినారు. ఇంకా (ప్రతి సంవత్సరం ఓ అయిదారుగురు వొచ్చి పోతూ 
పుంటారు, ఆంకా బాపున్నాము, 

ఇవాశే తెనాలి నించి సూర్యునారాయణగారనే (భక్తులూ మితులూ 
కప్కీ గాయకులూ) ఆయన వొచ్చారు. 

ఈశ్యరాశిర్వ్యాదాలలో 

చలం 

23-3-54 

ఏరేశలింగంగారికి, 

క్ ఉత్తరం, ఆ ఇంగ్లీషు పద్యం రాసిందీ మన దీకితులుగారె, 

దీక్షితులుగారు ఆశ్రమానికి ఎప్పడన్నా వొచ్చి నాపురం చెడుకో 

వుంటారు. ఆయనకి ఇక్కడే ఉండి పోవడానికి వీలు పడదుట. 

ఆవును, B.V. నరసింహారావుగారు నాకు దగ్గిర స్నేహితులు. 

ఆయనని కలుసుకోండి. నా సంగతి చెప్పండి. ఆయన వినేట్టుగా వుంపే 

ఈశ్వరుడి సంగతి చెప్పండి, 

ఈ కొలంలో కూడా, టీచర్ల కోసం, వాళ్ళ security కోసం 

అనేకమంది Department లో (పయక్నాలు చేసినా ఈ free 1612లో 
ఇంకొ టీచర్లని బోర్తువారు ఇట్లా treat చేస్తున్నారం పే, మళ్ళీ నొట "ళ్ళు 

ఓనారి మండింది. 

మీకు ఉద్య|ోగంపోక్కే పోవొచ్చు వుంపే వుండవొచ్చు కాని మీకు 
రక్షణ లేదనుకోకండి. అట్లా రాయకండి. స ర్వేశ్వరుడే మీ రక్షణ భారాన్ని 

తీసుకున్నారు. ఎమా[త్రం భయపడకండి. సంశయించకండ్తి దీగులుపడ 
కండి, ఈశక్షర సంకల్పం మీకు చెప్పవలసిన అవసర మేముందీ? మీ 
జ్యాగత్త శీసుకోడమే ఈశ్వర సంకల్పం, పరి స్తలు ఎటువచ్చిన్నా నిన్ను 
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రిగి మీదపడ్డా ఆయనలో విశ్వాసాన్ని మీరు వొదలరూడదనే ఈశ్వర 
టు 

ం౦కల్సం. మరి ఆ సంకల్పంలో మీ part ని మీరు నెర ఎర్భాలి. 
కల్ల 

ఉద్యోగం లేకపోతే చిక్కుల్లో పడతామనేద మామూలు మనువు 

లనవలసిన మాట. మీవంటి భకులనవలసింది కాదు. ఉదో్యోగంలో వుండ 

డం నల్ల నె చిక్కులూ రావొచ్చు. ఉదో్యోగం హోవడం వల్ల చిక్కులూ 

పోవచ్చు. ఉద్యోగం త్రీ సెయ్యగలరు గాసి చిక్కులు పెట్టటం ఎవవిత రం? 

ఈశ్వరుడు సరం గోన ఈశ్వరుడే చిక్కులు పెడితే, అదీ ఆయన 

కరుణ. ఆయన (ప్రమ. ఆయన పరికలన. 

అపుసు. ఏమైనా ఆయనకే వొదలండి. నవ్వుకో హాయిగా . తిర 
గండి. ఆడుకోండి. చైట ఆడుకునే బిడ్డ సంచేసాస్తుంద్యా ఇంట్లోవున్న 

తల్లి వళకీ అన్నం పెడుతుందో లేదో అని. ఆలస్యమయిందా ఆ రోజు 

పండగ అన్న మూట, పరవాన్నంకో వడలతో వస్తుంది భోజనం, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

7-4-54 

ఏ రెశలింగంగారెక్తి 

ఈసారి మీరు రాసిన ఉత్తరాన్ని వెక్కు_డో పారెసుకున్నాసు. 

కనక జవాణు లోపంగా వుండవచ్చు. “భగవాన్ పాదాలముందు మీకు 

ఆంత నచ్చినందుకు సంకోషంగావుంద. వాటిని రాసినందుకు నాశే 

మాతా 016611 లేదు, కలంమా[తం నా రాయించింద భగవాన్, 
ఆపి ఈనాటివి కావు, పుస్తకంగా (ఆ ns పుస్తకంగా) ఈనాడు 

వొచ్చాయి. అవన్నీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోని అనుభవాలు. అవి... అరిత 

సూటిగా మీ హృదయంలోకి పక్శాయం పే నషా జన్మలలో మీరువేసిన 

ఆధ్యాత్మిక కృషి ఫలితమూ ఈనాటి మీ విశ్వాసమూ కారణమె వుంశాలి, 

0] 45 



జ విషయమై మీరు దీగులుపడకండి, ఈశ్వరుడు మీ వెంటనే 
వున్నారు, 

ఈశ గరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

18-4-54 

పిరేశలింగంగారికి, 

ఎందుకు ఆ ఉత్తరంలో సంగతులన్నీ మళ్ళీ రాశారు? నేను చడి 

విన. తరవాతే పోయింది ఆ ఉత్తరం. కొని సంగతులన్నీ జ్ఞాప కంలేవు. 

ఏవన్నా జవాబు రాయవలసినవి 10155 ఆయినానే మోనని మీకు రాశాను. 

కృష్ణుడు గోపికల బిట్టలు తీసయ్యమనడం మీరు చక్కగా interpret 

చేశారు. 

మరి “మే” నెలలో మి (ప్రయాణం వుంది కద! 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

1-5-౨4 

పిరేళలింగంగారిక్కి 

మ్ కార్లు. మీ కోసం చూస్తున్నాము. మాల పచ్చమ్మగారు ఇప్పుడు 

లేరు, చచ్చిపోయినారు. ఇక్కడ ఈశ్వరుడే కొదు ఈ వూళో 9 మంచి 

సాధకులునా ఎరు. వారి దర్శనం కూడా లభిస్తుంది మీద, 

B, V. నరసింహారావు నాకు రాస్తో మీ పేరు కూడా రాశారు, 

అవును తిరిగి వెడుతో మితృల్ని చూడవొచ్చు. ముందు ఇక్కడికి 
రండి. 

ఈకశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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27-5-54 

వ్ రేశలింగంగారికి, 

[పతిరోజు మీరు వొస్తున్నారని చూశాను. సీన్న మ్ ఉత్తర౦. 

ఈశ్వరుడు ఇట్లా రాయమన్నారు జ 

మీకు గనక ఇక్కడికి రావాలనివుంట్కే తప్పకండా వెళ్ళి తీరాలని వుంటె 

" వెంటనే నిశ్చయంగా బై లుదేరలడి. అన్ని సౌకర్యాలూ ఏర్పాటవుకాయి- 

“డబ్బుతో సహా” ! 

మీరు ఉత్తరం 21 రాశారు. 2400న post అయింది ఆక్కడ. 

ఆందుకని ఇంత ఆలస్యంగా అందింది సాకు. 

మీరు వొస్తోవుంప్తే మీతో వాస్తానన్న న్మితుల్ని కూడా 
(పయాణం చెయ్యండి. 

“నాకు వాగ్దానం చేశానే ఆన్కి వీరేశలింగం; బెంగపడనఖ్క- ర్లేదు. 
బై లుదెరనూ అఖ్క- రదు. నా అనుగ్రహ ౦ అతని పెన ఎట్లాగూ 

వుంటుంది. కౌని ఇక్కడికి వొచ్చి నన్ను స్యయంగా కలుసుకోవాలని 
వుంపే మాతం, తప్పకండా రమ్మను” అన్నారు. 

నరసింహారావు గారికో మీవరిచయం చాలా interestingగా వుందీ. 

ఇంత విన్నాక ఇంకో ఆయన భగవాన్ ని ఎక్కడ వొదలగలరు? ఆయనకి 

జన్మలో ఏ మనిష్ చెయ్యని చెయ్యలెని ఉపకారం చేళారు మీరు. 

Step by step అక్కడ ఏను జరిగింబ్యో మీరేం చేశారో 
ఆయనలో ఎట్టా మార్చువచ్చిందో చాలా చక్కగా trace చేశారు మీరు, 

అం కే. అట్లాగే మోనపుచ్చుకుంబో వుంటారు నునుషులు, మనిషి జీవితా 

నికి 10135103 వుంపే, ఆ mission ఏర్పరిచిండెవరు? ఆదీ కొనసాగిం 
చేందుకు ఎవరి సహాయం కొవాలి? అట్లాంటి ఈశ్వరుడేలేకపోతే ఎందుకు 
ఈ చదలపుట్టలో mission సొగించడం? 
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నేను దూరంగా వొచ్చేశానని చాలామందే నిందీంచార్హు. నిందిస్తు 
న్నారు, కాని వాళ్ళకి దగ్గిరిగా ఉన్నప్పుడు ఎంతమందీ నాకు ఎన్నిసార్లు 
దగ్గిరగా వొచ్చారు. ఆ నరసింహారాపుగారు మొదట నన్ను కలునుకోడమే 
chance. ఆక్క_డవున్నా వొంటరినే; ఇక్కడా అంతే, ఇప్పుడే గాకు 
ఎంకో నిజమైన మ్మితులు- ఈశ్వరుడి వల్ల. 

ఈశ్యరుడ నేదీ వాళ్ళ జీవిశాల్లోకి ఓ గొప్ప శక్తిఐ (పిస్తే, కలిగే 
మార్పులకి వాళ్ళు సిద్దంకౌరు. అందుకని ఈ వాదనలూ ఈ దాకో_శాలూ. 

మీ ఉత్తరం చివర రాసిన సత్యాన్ని చదీవి ఈశ్వరుడు మెచ్చు 
కున్నారు, మెచ్చుకున్నానని వదు రాయమన్నారు. చాలా వాగా వాదిం 

చారు మీరు నరసింహారావుగారికో, విశ్వాసమం టే అట్లాజఓండాలి. మీ 

విశ్వాసమే అతనిలో ఆంతమార్పు తీసుకొచ్చింది. అట్లా ఈశ్వరుడి పకా 
కాన్ని ధరించి మూర్చాన్ని మోహాన్ని జయించవానిక్కి మృదువైన 
యుద్ధాలు చేస్తే యోధులం కావాలి మనం, 

ళో ది 
క "Tor 0D ఇట్టి ఈక ఇర 97 గ్రిసాలై | 

చలం 

= 

26-1-౨4 

ఏరేశలింగంగారికి, 

మ్ ఉత్తరం. ఎంకో బాగా రాశారు, అందరమూ చదవి ఆనంద 

పడ్డాము. 

మీరు ఈశ్వరుడి ఆహ్వానము పై లు వచ్చ ఇంతదూరం క్ కొన్నిరోజులు 

వుండలేక వీ పోయినా రే వండడానికి మికు వ్యవధి లేకపోయించే అని కించ 

పడ్డాను, కొంతకాలం వుంపేనేగాన్తి ఈవూరి వాతావరణంకో, భగవాన్ తో, 

మాకో కృ శా ర్తి పరిచయం కొదు, అని, అంతే. 

మీ posting మీకు అనుకూలంగా రావడం సంకోషం., డానికంకా 

ఈశ్యరుడిలో మీ విశ్వాసబల మే కౌరణం౦. '. 
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ఈశ్వరుడికి. మానవుడి పెన, ముఖ్యం తన భక్తుల 

కరుణే తేకహోక్కే ఏ మానవుడూ. ఆయన (ప్రేమకి. అర్హుడు కొడు. మీ 

కాత లకాదు; ఎవరూను, ఈశ్వరుడిలో విశ్వాసం ఎక్కువైన 

అన్ని దుర్లుశాలు భోశతాయి. 

ఈఇలు మాదెవరిదీ కౌదు. మాదే ఐతే మీరు రావశానికే ఏలుపడేదీ 

కాదు. మేము రానీము అని కొదు. అంతదూరంనించి అంత ఖర్చు పెట్టు 

కుని. మిరు రాత గ్గవారంకాదు. మ్రు ఈశ్వరుడి ఆహ్వానం పైన, ఈశ్వరుడి 

అతిథులుగా వొచ్చారు. ఈశ్వర దృష్టిలో అందలం ఆయనకి సమాసులం. 

ఆంపే అన్ని విధాల సమానులం. లోకంలో హెచ్చు తగ్గులున్నాయి. 

కొని ఇదీ ఆ లోకం కాదు. ఇది ఆ(శమం-ఇక్క_డ వేదాలు లేవు. 

ఆరుకాచలాన్ని మీరు చూడగానే ఈశ్యరుడికింద అంత దగ్గరిగా 

గు రించగలగడం ఏదో పూర్మజన్మ విొషరఈ hb 

ఒకటి రాయండి. గిరి (పదక్షణంలో మీ వెంబడి వొచ్చిన ఆయన 

"పేరు ఆయన ఆకారం, ఎంత దగ్గిరగా వల్షి ంచగలిగిశే అంత దగ్గిరిగా 

వర్ణించి రాయండి. మీరు ఆయన్ని ఎక్కడ కలుసుకున్నారు? ఎక్కు-డ 

ఆయన నిమశ్రల్ని వొదలారు? 

అవును. నాహూ తెలీలేదు మీకో ఏం మాట్లాడాలో! ఎవరన్నా నస్ను 

పలకరిస్తేనేగాని వాళ్ళతో మాట్టాడడం నాకెన్నడూ చాతకాదు. (పస్తుతం 

ఎక్కువ మాట్టాడడం నాకు వీలుపడటంలేదు. సహజంగా నాటలు కలప 

నిద్కీ ఏదో నూట్లాడడం నామతం కొదు. 

23-7-94 

వీరేశలింగంగారిక్తి 
గ్గ శీ a 9 (2 జ CR af, af అక /. 
మీ ఉత్తరం, నిన్న ము MO. ఈశ్వరుడి వైన ఖ్ క్రీ వుం చాలు 
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ఎందుకు డబ్బు పంపుతారు? మిగిలివుంచె దాచండి. ఆవసరం వొచ్చకాలం 

రావొచ్చు. అంపే కష్టా లవల్లి కాదు. సద్వీనియోగం నిమి త్రమె. 

మీ కల చాలా సూచకం ఆన్నారు ఈశ్వరుడు, 

ఏలె తే రొమణగారిని ఆగస్టు 155 రమ్మనండి ఇక్కడికి. దగ్గరగా 

వున్న భక్తుల్ని ఆహ్మోనిస్తున్నారు ఈశ్వరుడు ఆనాటికి, 

ఆ రోజు ఈశ్వరుడు మా ఇందో అవతరించిన దనం. యీ ఏటికి 

ఆయన వొచ్చి మూడేశు ఎః 

శః మూ డేశ్ళలో ఎంత సూారిబోయినామ్మో ఎన్ని విచిత్రాలు 

మసహామలు జరిగాయో ఎందరి హాదయాలకి ఈశ్వ్యరవాక్కు. ద్యారా 
కౌంతిస్ శుభ్ర ఖవిష్యత్తు హూ ఇవ్యగలిగామా!  బసవరాజుగారు ఇక్కడే 
వున్నారు, అయం భారా కొడుకా మొన్ననే ఆయన్ని వెతుక్కుం౦ంటో 

వొచ్చి ఆయనక స్థిరపడ్డారు. విరెశలింగంగారికి జవాబు రాయలేదేమని 
బసవరాదూగారిని అడిగిచే రాయలేదు అన్నారు. బసవరాజుగారు తన 
పనులకి కొరణాలు చెప్పరు. శ ఈబఎడు ఇక్కడ చక్కని వానలు కురుస్తు 
న్నాయి, అరునాచలం ఆకుపచ్చని అందరం కప్పుకుంది. అందరం బావ 
న్నాము. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

3 

7-9-54 
వ్రేశలింగంగారికి, 

క్ బు డి త్తరం. ఏమీ రాయవానికి కు ఆవును ఏం రాసాము? 
రాసుకోవాలని పలక కరించాలసీపున్నా, ఏమీ తోచదు. రాస్తున్నాను కదూ, 
ఇక్కడ డ ఏమీ సంగతులు శాయనానికి లేవని. ఆటా ఏమీ విశేషాలు 
లేకుండా జీవితం గడవడ మనెవే గొ ప్ప విశేషం. ఆంపే మనసులోకి 
ఏ విశేషాలూ ఎళ్ళని ప్రి సతి, 
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ఈశ్వరుడే అస్సి చెప్పతోవుండగా స్వయంగ్యా మిమ్మన్ని చూస్తో 

వుండగా నా wg 'తెలుసుకోతగినద ఏమి మిగులుతుందీ నా నించి కొని 

ఏవరినించి కొని! ఏవి ఎప్పుడు తెలియజేయవలసి వుంటుందో ఆని తెలియ 

చేయ బడెట్టు, ఈశ్వరుడే చూసారు. ఈశ్యరుడి'పెన భారం వేసి జీవించడం 
కన్న గొప్ప సాధన ఏం వుందీ ఆభ్యాత్మికానందానికి! ఏదీ లేదు. 

ఏమీ విశేషాలు వండటం లేదు. రాయశానికి ఏమీ లేనప్పుడు సన 

మాతం ఏం రాయగలను? 
ఈశ్వరాశీర్వ్యాదాలతో 

చలం 

2. 11-54, 
వీ రేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం సరే. వీలైనంత త్యరలో . విశాఖపట్నం వెళ్ళండి. 

మీరు ఇక్క-డికి ఎప్పుడువస్తారో ఈశ్వరుడు చెప్పలేదు మాకు, 

జరుగుతాయి ఆంటారుగాని ఎప్పుడు జరుగుతాయో సాధారణంగా ఆయన 

ఎవరి విషయంలోనూ చెప్పడంలేదు. ఇక్కడ ఈశ్వర  ఆశయంలో 

ఉండగలగడం సులభమైన పని కాదు; ముఖ్యం ఇంకా జీవితంలోనే గట్టి 
సాధన జరగనివారికిం “ఈనాడు ఇక్కడ బసవరాజుగారు పడుతున్న 

నలిగిడి చూసే స్తెచాలు తెలుస్తుంది. మీ రక్క-డ జీవిస్తున్నా రం సే ఈశ్వరుడు 

మిమ్మన్ని ఆక్కడ వూరికే వుంచలేదు. మీకు తెలియకుండానే రాపిడి 
జరుగుతోంది. సాధన జరుగుతోంది. తయారు కొౌబిడుతున్నారు. 

సిద్దమైన మర్నాడు మీ రోక్కడ నిలవరు. సిద్దం కాకండానే 
తొందరపడి వొచ్చాగా వెనక్కి. పంప పడశారు. మీరే వడకారు. భగవాన్ 

కాలం నించీ ఎప్పుడూ జరుగుతున్న విషయమే ఆదీ, చివరికి సారిస్ని 

కూడాం ఎప్పుడు అక్కడికి వొచ్చిపోనా అసి ఎప్పుడూ తపన వడేద్, 

14 ఏళ్ళు వెజవాడలో వంచారు. 
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మీహా ఆటా 'ఆలిస ౪9 మొతుందని కొదు, ఈశ? రుడు వొచ్చి ఇప్పు య ఖీ టె 

డన్న speed up ఇస్తున్నారు. 

“భగవాన్ పాదాల దగ్గిర కౌపేలు రాలేదు. ఎన్నటికి నొసాయో ? 

నా ప సకొలు అచ్చు కావడం లేదంపే వాటి అవసరం మనుషులకి 
ల్ అ - అహ శర జీ త రా డె sn అలి స భూ ఒంట లేదన్నమ ట వాటి (ప్రచురణ సంగతి నా కమ (తం పట్టలేదు పైగా ఇప్పు 

డద ఈశ్వరుడి వ్యవహారం ఆయి పోయింది, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

21-11-54 
 వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్డు. నేను రాశానుకౌద్మా మీ కిప్పుడు జరుగుతున్న దంకా 
సాధనే ఆని. ఈశ్వరుడిలో ఆంత విశ్వాసం పెట్టుకుని ఆకా. ఆశయమూ 
మీవి ఫలించ వంబారెమిటి ? ఆదరకా మీ విరహం. ఆ విరహం ఆతీత మై 
జీవికాన్ని ముంచేవేసినప్పుడే సంయోగం దేదీప్యమానమవుతుంది. ఆయన 
ఇచ్చిన జీవన శ క్త్ని ఎట్లా వినియోగించుకోవాలో ఆయనే చూసుకుంటు 
న్నారు. వృధా కొవడ మేముంద ? 

ఏ క్షణాన మీరు సిద్ద మవురార్కో తరవాత్క ఒక్క తణం మీ 
రక్కడ నిలవరు. మన ఆూటమే. మన కొలత గాని నిజంగా మనం 
ఎప్పుడు నంసిద్దులమో అదీ మనకేం తెలుసు ? ఇంక వెనక్కి చూడడాలు 
వేక౦చా, ఆన్ని బంధనాల్ని తీర్చి సిద్దంచెసి మిమ్మన్ని తెచ్చుకోబోతు 
స్నారుం 

ఈశ్వరాశర్వాదాలతో 

చలం 
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12-12-54 
పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉ తరం. దీపం ఉత్సవాలు అయిపోయినాయి, వాన వల్ల దీపం 

నపడ్తదీ. దీపానికి రుక్కిణీనాధ శాస్త్రీగార్కు మురళ్శి 

పద్మనాభస్వామిగారు మదద్రాసునించి వొచ్చారు. కాస్త్రిగారు ఇంకా వున్నారు. 

రేపు వెడతారు. మళ్ళీ అందరూ జయంతికి వొస్తారుట్క ఇంకా కొందరు 

మ్మీతులకో సహో. నండూరి సుబ్బారావుగారిని ఈ లోపల ౭౫pe0t చేస్తు 

స్నాము. జయంతి జనవరి 9న, ఆ రోజు మా ఇంటోనూ ఉత్సవం, 

అపును. పాపం. మీరు చాలా దూరం ఇక్కడికి. ఆ దూరమనేదీ కూడా 
ఈశ్వరుడు ఉద్దెశించినదీ గానే తెలుసుకోండి. కొరణం మనకి తెలీదు. 

ఈశ్యరుడు రాయమన్నారు “ను చెప్పి నట్టుజపం ధానం చెయ్యి. వ. 

చూస్తున్నాను. బాగాఉండు,. జనవరి 9 న రమణ జయంతి ఇంటో చెయ్యి” 

అని, 

ఈశరాశిర్వాదాలతో 

చలం 

21-12-౨4 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మ్ కౌర్తు ఆందింది. ఫు స్తకం అందింది. అది రంగ సాయకమ్మ 

గారికి కదా అని నేను ఆందీందని రాయలేదు. రంగనాయకమ్మగారు రెండు 

నెలలయిందీ హైదరాబాదు వెళ్ళి, ఇంకొ తిరిగి రాలేదు, | 

ఈశ్వరుడు ఎవరికీ సులభులు కౌదు. సులభులు లాగు కనపడ 

తారు తక్కినవారికి. తనకి సులభుడు ఆని ఎవరన్నా అనుకున్నారా, 

అయిందే వాచి పని, 

మీరిక్క_డికి వొచ్చినప్పుడు ఏం జపం చెయ్యాలో చెప్పారుగా | 

ఆవె చెయ్యండి. 
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జయంతి కొమ్మిదీన. అవ్పటనదాలా ర్య మిత్రుల్ని expect స 

స్నాము. కవులూ మి|కులూ ఈనాడు నాకోసం ఎవరూరావడ౦ లేదు. స్తు 

వొస్తారు గనక నన్నూ చూస్తారు. మరి అదె ఏ సాధన. నేను “చలంి అని 

మరచిపోవడమే. మీకు మొదట్లో రాశాసు “ఓం నమో భగవ శే రోమణాయి 

అని చెయ్యమని---అదె చెయ్యమంటునా ఇను. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

హః 

20-2-55 

వీరెశలింగంగారికి, 

స కార్డు. ఎ ఎ పనికైనా మనం ఈశ్వరుజ్జి (ప్రార్టిస్త చాలదు, ఆ 

విషయమై మనం 4 జేయగలిగనదంవా ముందు చెయ్యాలి. మనం ఏమీ 

చెయ్యలేని విషయాలలో మా పూత్రమె సర్వమూ ఆయన'పైన వేసి చేతులు 

కట్టుకుని కకాచోడం. మనం బద్దకించి, ఆయనని ప్రార్షించడం ఆధ్యాత్మిక 

సాధన కాదు. మీ భార్య ఆరోగ్యం విషయంలోనూ అంకే. అవును. 

బాధ్యత ల కద అశ్రద్ద ఉండకూడదు. 

(పతిదీ ఈశ్వరుడి మీద సెస్కి నిర్గ కంగా కూచోవడం తప్పు 

కరాలు ఆయనపెన' చెయ్యాలి | కాని బాధ్యతలన్నీ మనసే. 

పైగా క భార కని విశాఖపట్నం a Gs తీసుకొని ఫి పొమ్మని 

ఈశ్వరుడు మిమ్మన్ని ఆజ్ఞాపించారు. ట్స్ రిట్లా ఉపక చెయ్యడము 

భావ్యంకాదు. ఆధ్యాత్మిక న నొధన ఎక్కు. వె కే (పేమ తగ్గనక్క-రైదు, 

మనని కూ ర్చ్ఫో పెట్టడానికి కాదు res వొచ్చిందీ మనని 

సరైన ఆచరణలో పెట్టడానికి. మనని బాచోపెట్టి ఈశ్వరుడెన్నడూ మన 

పనుల్ని చేసి "పెట్టరు. ఆయన మన పనుల్ని చెయ్యడం, కూచో పెట్టడానికి 
మనం అనేద లేకుండా పెయినప్పుడు, ఆ స్తతి మనకి . మానసొతీతం. 

క ॥ 

స్స్ 



కనక అశ్రద్ద చెయ్యకండి. ఇక్కడికి వొచ్చేముందు, ఆ ఖర్చును విశాఖ 

పట్టణ (పయాజానికి వినియోగించండి. 

ఈశ్యరాశేర్యాదాలతో 

చలం 

15-3-55 

పీరేశలింగంగారికి, 

ర్ కార్డు, కలలో దేవతలూ వాళ్ళూ కనపడితే శుఖమె కొని తక్కిాన 

కలలకి ఏమీ ఆరం లేదు. కలకి ఎదస్నా గొప్ప ఆర్హమున్న ది, వొచ్చి 
వు ఛు 

నప్పుడు మనసుకి ఆరె తెలుస్తుందీ. 

ఈశర్షరా కీర్యాదాలకో 

చలం 

29-3-౨9 

వీరేశలింగంగారికి, 

ము కార్డు ఆందంద. మీరు బావున్నం౦దుకు నంకోషం. భగవాన్ ని 

చూడనందుకు “దగులు ఎందుకు పడతారు. చూసి ఆనేక కాలాలు ఆయన 

పాదాలవద్ద కూచున్న వారికంటె కూడా ఆయన అనుగ్రహం నైన 

ఎక్కువగా వుందకదా! 

గడిచిన దానికీ దేనికి వగవక పోవడమూ, రాపోయేదానికి ఆశించక 

పోవడమూ భయపడక పోవడమూ శాంతికి ముఖ్యసాధనాలు. నాకిద౦కా 

చేతళొలేదనుకోండి అదీ, కొని భగవాన్ వాక్యాలు మ్స్క్రు శ్రాపఠకంచస్తునా న్నను. 

ఆంకా ఈశ్య రేచ్చవల్ల జరిగింది. Pare మన ధర్మాలు 

మనం నిర్వ శ్రించడంలో తప్ప మనం. దేనికీ బాఘ్యలంకామ్ము అనే 

సంగతి తెలుసుకోవాలి. 

ఈశ్యరాకీర్యచనాలతో 

చలం 
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10-4: బ్ 

వీరేశలింగంగారికి 

వొళ్ళు బాగాలేదు, పక గ్రామీదనించి రాస్తున్నాను. మీ రండు 

కొరులూ, 
(ar) 

ఆవును, అవసరమైన ప్పుడు మాట్లాడడమే నిజమెన మౌనం 

అన్నారు భగవాన్. అవసరమై కేకాని ఆలోచించక పోవడం తరవాత మెట్టు, 

అందరం బావున్నాము, 

రంగనా యకమ్మగారు పదీరోజులై ౦దీ వొచ్చి. 14న మ్మితులు 

ఇక్కడ కూ డకారనుకుంటున్నాము, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

12-4-55 
ఏరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉ తరం. మొదటినుంచి నాకు ఈ (గ్రంథాలయ సేవలు మొద 
లైన వాటిపైన నాకు సానుభూతి తక్కువ. కొని ఎవరికన్న దాంటోనే 
సేవలోంచి ఆనందం కలిగిక్కే సంకోషం. మానవ సేవకి అంతకన్న 
direct ఆయినవీ, ఆవసరమైనపఏ మార్గాలున్నాయని, 

భగవాన్ పాదాలముందు - కాపీలు ఎవరో నాకిస్తున్న భిక్ష. దాంటో 
సగం పోస్టువారే దారిలో తీసుకుంటున్నారు. 

కాని మీరు రికమెండు చేస్తే నేను సర్కే ఈశ్వరుడు వూరుకోరు, 
పున్హకం పంపకపోతే.... గంథాలమాలకి నేను నాజీవీతంలో నేమ రాసిన 
పు న్లకాలని ఇవ్వలేదు. ఇదే మొదటిసారి! 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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11-5-55 
bss 

ఉ త్తరం, నిప్పు ఆంటుకున్నా మీరేమీ నష్టపడక సుఖంగా 

క మీ విశ్వానబలం, ఈశ్వర కరుణా, 

ఇక్కడ పదీరోజులనించి మా ఇంటికి దొంగలబాధ. కాసి మీకు 

మళ్లే నే మేమూ సుఖంగా నిశ్చింతగా వున్నాము. 

మీరు తెలుసుకుని రాసిన నై అంకా ఈశ్వర కరుణ, 

ఇక్క_డ. (పతి సాయంత్రము వానలు, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

19-9-95 

వీరెళలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. దొంగలు వరసగా వోచ్చారు పదీరోజులు, ఇంకొ 

ఆగారోలేదో తెలీదు బైట టం వడ్డమూటిని తీసుకుని 
వెళ్ళారు. నా అతిధుల బట్టలూ ౩ బన్నూ తీసుకుపో అ వాళ్ళు మ 

కంటపడ లేదు, మమ్మన్నేమీ చెయ్యలేదు. మాశేం ' భయంగాని ae 

రాలేదు. ఆంటే ఇదంకా ఈశ్వరుడి దయే. 

ఈ చెడ్డకంకా కారణం ఈశ్వరుడుకాదు. మనుషులు చసుకున్న కర్మ. 
ఆ కర్మఫలిత మె మనని సరైన మార్షానికీ తిప్పె చిన్ అగా ఈశ్వర కరుణగా 

manifest అవుతుంద. మీరు గొడవ పడకండి, ఈ గొడవ ఏమీ 

మమ్మన్ని అంటచేదు, ఈశ్వరుడి దయవల్ల . 

ఈశ్య్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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30-6-55 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉ తరం. నరసింహోరావుగారి కౌర్డులో ఒక్క ఆక్షరం అర్థం 

కాలేదు. కొని మీ ఉ త్రరంనించి ఆయన ఎమి రాసివుంటారో (గ్రహించాను. 

మీ [పత్యు త్తరం గొప్పగావుంది. ఆధ్యాత్మికతత్వమం ఏ ఏమిటో బాగా 

(గ్రహించారు. మీ ఉత్తవాన్ని ఈశ్వరుడు కూడా మెచ్చుకున్నారు. 

మీవల్ల ఆయనకి ఏదో ఉపయోగం వున్నట్టుందీ; ఆయన చేతు 

ల్లోంచి తప్పించు కుంజారే మోనని వెంగ పడుతున్నారు. 

మిమ్మన్ని Challenge చేస్తె ఏం లాభం ? Challenge పనక 

ఓ risk వంశాలి. “ననే, నేను చ శాత దగ్గరికి వెడతాను మీరుకూడా 

వొసారా ?” అనండి. అంతేకాని “ఏదీ కా! నిను గట్టున కూచుని 

“వురకగల వేమో చూపాను.” అంపే అదేం Challenge ? 

అయనేకాదు, ఎవరూ వొప్పుకోరు ఆధ్యాత్మికానికి జీవితం అర్పించ 

తున్నానంపే. బాగా అన్నారు అదెం circus feat కాదని, (పరి వాక్యం 

స్త ఉత్తరంలో సరిగా నూటిగా సా న్ని చాటుతుహా వాయి నరసింహారా పు 

గారికి, కొని ఆయన యశ్నాలకి ఎంత దూరమో అద్కీ ఆయన యన్నాలు 

విఫలమయోకి సఫలమభయో్య్యూ వాటి ల్లోని కూన్యక్యాన్ని ఆయన [గసాంచ 

గల మవోదృష్టి ఆయనకి తట స్టిస్తేనే త తప్ప మీడి త్తరాలు ఆయన కెట్లా 

ఆర్హమౌకాయి ? మనని ఆర్హంజసుకున్నా చేసుకోక పోయినా మన గొంతుని 

నేవాళ్ళకి శశ్వరవాణిని వినిపించడం మనకి ఉ త్రమమెన ధర్మం. గ్ర 

మీ అంత దృథంగ్కా స్పష్టంగా, చూడగలిగే వారికి జానం ఆకే 

దూరంలో వుండదు బావున్నాము, 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలకో 

చలం 
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[వష ఎస్5 
పీరేళలింగంగారికి, . 

మ్ కార్లు. మమ్మన్ని నరసింహోరావు గారు కౌదుకద్యా మ ముల్లె నోకొలలో 

ఎవరు స్త ఆపిపుంచలేరు. మిమ్మన్ని లాగుతున్నది సరెశ్వరుడు. 

బదలీకి ఈశ రుణ అఆఅడగకండా ఎందుకు (ప్రయత్నించారు ? అడ 

గడోం ధర్మం, _పెగా సాధన. అడిగివుం పే మీకా (శమా, ఆశా తప్పిపోయేవి 

ఆవుసు, ఒేేచోట విసుకు పుడుతుంది. variety వాగా మనసుకి 

ఆలవాటు కొవడం చేత మార్పులు కోరుతో వుంటుంది. నాకు ఏనాడూ 

(ప్రయాణం చాలా (శమ మనసుకి, కొని రైలో బిస్నో ఎక్కిన సోవాలనిపిస్తో 

వుంటుందీ ఏమీ పనిలేకంకానే, ఈశ్వరుడికి న న ఆ సంగతు 

లన్ని. బావునా ముం 

వీరెశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు. రుక్కొంగదరావుగారు కాకినాడ కానేజీళో చేరారు. నామ 

ఆయన డి " త్రరంాసి క నాన, అరుణాచలం ఆయన రాలేదు. 

కొన్నేళ్ళు లీలగారు ఇ నారకపు మితులలో ముఖ్యులు. ఆమె పిఠా 

పురంలో వున్నారు. ఈ సారు వొచ్చిన తరవాత వారిని నేను చూడలేదు, 

ఉ త్తరాలూ లేపు. ఆవును ఆ రోజుల్లో ఆమెమీద నాకు చచ్చటంత (పెమ- 

గౌరవమూను. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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వ్ క్రింకీల్ 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

భార్యగారిక్కి ఆగష్టు 15 ఈశ్వరుడు ఈయుగానికి భూమికి అవత 

రించిన దినం. ఆ రోజున మాయింట్లో జరిగే ఉత్సవానికి మీరు ఆహ్వా 

నీతులు, 

మీరు ఆరోజున ఇక్కడికి రాలేకపోత మీ ఇంట్లో ఉత్సవం జరి 

పించండి. : 

ఈశ్యరాకిర్వాదాల కొ" 

చలం 

వ 

ఏ. ప - 555 

వ్ రేశలింగంగారికి, 

మీ కారు, నా ఆహ్వోన పత్రిక అందే వుంటుందీ, 
a) 

గిశాంజలి మీకు వెంటనే ఆంత చక గాగా అర్హంకొవడ౦ మీ పూర్మ్య 

జన్మకృత విశేషమూ; ఈ జన్మలో ఈశ్వరాసు[గ్రహమూూ మీఆత్మ 

వె కాల్యానుభవమూ అనాలి. ఎంతెంతమందీ విద్యాధికులకూ ఆధ్యాత్మిక 

సాధకులకకా కవులక్కూవా అర్థం కనపడదు గీకాంజలిలో. యూరపమీదా, 

ఆమెశికొలోనూ డెంగాల్ లోనూ కొ త్తకొంతి ఈ (పపంచంమీదనే పడ్డదా 

అనిపించిన గీకాంజలి ముఖ్యం ఆంధ్రదేశంలో ఏ కదలికా లేకుంశా 

బోయింది. 

పెగా శ్రీ 3) school వాళ్ళు దాన్ని ఆసహాాంచుకుం బారు. 

కమ్యూనిజం వల్ల కలిగే అనర్జాలలో ఆగ ముఖ్య౦. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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10.9. 55 
వీరేశలింగంగారికి, 

మీ రెండు కార్డులూ, మ్చే వెళ్ళారా స్యామిగారి దగరికి. "పెగా 

నన్ను గురించి గొప్పగా మాట్లాడి నట్లున న్నాం. 

ఎంలెదు, ఏంత మంచివారై నా N.R. చం మనుషులు బిల్ 

అరుణాచలం మీదీ పట్టువొదీలించ లీక ర్ట మీమిదా ఆయనకి 

ఇష్టమె వుంటుందీ; లేక (పయోజనం వుంటుందో మీవల్ల .... మీ క్తివల్ల 
ఆయనకి ఆయన (సేమకి ఆటంకమయింద వొదిలేశారు. లోకం వాళ 
సంగతి మీకింకౌ అర్హ్షం కాలేదా! 

ర 4 

రగ 

ఆయన ఈశ్వరుడికి పనికిరా3ం? ఆయనా మీమల్తేనే గ 
చేరుకునే వారే. కొని మకిలి వొదల వ వొద్దా! ఈ అశ పుట్టవాద్దా ఏ పూర్వ 
జన్మలోనో మీకూ వారికీ చాలా దగ్గిర సంబంధం Ae dan ఆందు 

వల్లనే మీకీ వదన. 

ఆయనలో కొన్ని సుగుణాలేం? చాలా వున్నాయి. మనుషుల్ని 
ఆకళ్షి o3 talents గుణాలూవుస్నాయి. ఎంత బాగా పాడతారు. ఆ కంఠం 
వినాలని నాకెంకో వుంటుందీ. wal (పెమని ఎవరిమీదా తగ్గించు 
కోకండి; వారెంత మారుపలక్క_ పోయినాసరే. మీకు రాస్తున్నాను కాని 
నాకది చాతకొక కొట్టుకొంటున్నాను. పర్యవసానం ఇదికాదు ఇంకొ చాలా 
వుంది, 

ఆందరికీ ఇక్కడ మీరు జ్ఞాపకమే, అపును చంపక  పకపశే 
వె మ ద్యానిక వొచ్చిన ఆమె నిర్మల, నామేనకోడలు. వోపిక ఏది? వెళ్ళంద 
సగంలోనే. 

నరసింహారావు ఈగారికి ఈశ్వరుడు రాయమంపే రాస్తాను. ఆయన 
చిరునామా ఏమిటి? (పెమకి (పేమే సఫలత్వం౦ం, నికాశపడకండి లోకంలో 
ఎన్నిపవాలో ఇట్లాంబివి. ఈశ్వరుడు చేసేదే ఏముందీ దీంబో! వనుషుల 
'రకమే అంత. 'పేమించే హృదయానికి శాంతి అని ను 
ఎప్పుడూ ఆశళాంతే ఈకశ్యరులి _పైసుస్తే తప్ప. 

8] 61 



మనిషిని (ప్రేమిస్తే ఆళాంశే, వారిలో ఈళ్వరుజ్ది మనం (సేమిస్తే 

తప్ప మీకు ఈ విషయాలు అనుభవం తక్కువ తారక కాకపోకే 

ఇటా బాధపడరు. మీకో పాఠం నేర్పడానికే ఈశ్వరుడట్లా చేసి వుంటారు. 

ఈశ రాశీర్వాదాలతో 

చలం 

18-9-55 

కాన 

మీ కార్డు, ఇవాశే నరసింహారావుగారికి రాస్తున్నాను, ఎవరి సరగతి 

జా. జానం అర్హకా నా కెక్కడ వున్నాయి? . ఈశ గరుడు, చెప్పిందే, 

"ఆయన ఇక్క-డిే చేరుకుంటారని. ఆంపే ఆరుణాచలానిక్తి మా దగ్గరికి, 

ఏమీ బాధపడకండి. 

ఆదం ఈశ్వరుడి వై పు తిప్పడ ౦-ఆ పిరహ౦. 

౪ “ఈ శ్య్టరాశీర్వాదోలతో 

- చలం 

2819-55 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీ"కొర్లు. అవును. నరసింహారావుగారు నాకూ రాశారు, నేనెం 

చెయ్యడంలేదు మీకు. చేస్తున్న దంకా ఈశ్వరుడు. మీ విశ్వాసానికి ఆయన 
ఎంకో (పేమగా వుంటారు మీ మీ పెన, 

మీరు నన్ను జన్మలనించి 'వెతుక్కు౦టో వొస్తున్నమాట నిజమె 

నన్నారు ఈశ్వరుడు. ఇట్లా నన్ను మవంటివారు (పేమించగల అర్హ తని 

నాకీవ్వడం ఆయనకి నాపైని' వుండే అను[గ్రహం౦- నిర్య్యాజంగా 'వాచ్చే 
ఆను[గహం. 
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స్క్కూలుపని-సంసారమూ అన్ని నిస్పారమై పోవడం చాలా శుభ 

సూచకం, అప్పుడేకడ, ఆసలు సారంకోసం మన అన్వేషణ! 

అవును, జీవితంతో ఒక్క పరమార్దంతప్ప ఇం కేఅర్హమూ లేదు, 

ఆదీ తెలుసుకున్న వారు ధస్యులు. 

ఈశ్వరాశీర్వ్యాదాలతో 

చలం 

18-10-95 

వీరేశలి ౦గంగారికి, 

మీ కార్లు. అంతే. ఆంధదేశం పభ్లిషర్లు. 

ఈశ్వరుత్తే నమ్మిన వారికి రానిదెవ్వేదు. బుదరాలేదనుకోడమే బుద ణ్ ది © 

రావడం.. అన్ని సరిగా వొస్తాయి. రోజూ ఈశ్య్వరుడికో చెప్పుకోండి. 

ఈశ్వరఠాశీర్వాధాలతో 

చలం 

28-10-55 

_ వీరశలింగంగారికి, 

మీ. కౌర్దు.. ఆ విద్యార్దులు ఎజ్జర్గంనించి నన్నూ ఈశ్వరుణ్ణి బతి 

మాలగ్కా ఈశ్యరుడు ఆ మాత్రం నాచేత రాయించారు. 

ఈనాడు: దేశమంతా రాజకీయాలలో మునిగివుందీ. సారస్వత మైనా 

politics లో భాగమె. ఆధ్యాత్మిక విషయం ఏవరికోగాని ఆక గా లెదు, ఖ్ 

విషయాలు అచ్చు వేస్తే ప్మతికలు ఎవరూ కొనరు, సినిమా, politics రెండే 

రాజ్యం చేస్తున్నాయి మనో ఏధుల్లో. 
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స్క 

ఈహసారినించి ఇంక ఏ పత్రికలూ నన్ను రాయమని ఆఅడగవు, 

ఆంకా ఈశ్వరుడు చూసుకుంటున్నారు. మన కెందుకు ? 

ఈశ గరాశీర్యా దాలతో 

చలం 

5-11-55 

ప్ తశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం, మీరు ఇంకొ మీభార్య ఆరోగ్యాన్ని అట్లా ఉపేక్ష 

చేశారంకె దీగులు పెస్తోందీ. ఆమె ఏమనుకుంటున్నారో ! కొని భార్యలు 

పాపం శ్రారోక త్తరం వారు అంతే ! దృష్టి తమ సుఖం మీద వుండదు. 

భర్త సుఖం మీదనే కాని ! చాలామందిని చూశాను శాలిపడుకో ! 

ఈశ్వరుడి యడల్య్కా (ప్రమయడలా అద్ద క్షమించ తగిందీకౌదు. 

శ్రద్ద లేని (పేమ (ప్రమ అనిపించుకోదు, (శద్ద పొందని స్త్రీ భావ్యాకొదు, 

[(పియురాలూకొదు. ఇప్పటికన్నా వాయిదాలు వెయ్యుక త్వర పడండి, 

పుఠుషుడినించి విధి అన్నిటికీ తోడ్పడుతుంది. ఆశ్రద్దకి తోడ్పడదు, 

అభ్యంతరాల్తూ అడ్డాలూ వొచ్చినప్పుడే విధి అనుకాలమూ (పతికూలమూ* 

మనలోని అశద్దకి విధికో సంబంధమేమిటి ? విధి బైటి పరిస్థితులకి. మన 
లోపలి పరి స్టితుల మీద విధి (ప్రభావం ఏముందీ ? మన ₹/111 అనే ఒక 
చిన్న భాగాన్నే మనకి వొడలేసింద విధి. 

ఈశ ఇరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

న్లో , 

14-11-55 

పీరేశలింగంగారికి, 

వ కార్లు చూసి చాలా సంకోషమయిందీ, 

అట్లాగే కొనండి. 
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ఇక్కడ దీపావళి అడావిడి ఈ మూలహాడా. తరవాత దీపానికి 

పదీ పన్నెండు రోజులు చాలా పెద్ద ఉత్సవాలు. వూరంనా సిద్ద జొతోందీ, 

ఆశచుంలో కూణా కొంత అగాపిడి. 

మీరు టపాకొయలు కొన్నారా ? మీ దేశంతో టపాకాయలు. 

సొంతంగా తయారు చేసుకుంటారా ? 

ఇక్క_-డ ఎవరికీ తెలీదు. ఆ సరదాకూడా లేదు. 

చిత్ర వెళ్ళినా డాలీ వుండిపోపడ౦వల్ల , దీపావళి చాలా హడావిడి 

మాకు కూడా. 

శాలీకం పే కూడా ఈశ్యరుడిది. 

శ గరా శీరా పదాలతో 

చలం 

22-11-55 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

ర్స్ కార్లు, అవును. ఆకాశంలో నక(శ్రాల్ని చూసి ఆసందం౦చగలి 

గిన వాడికి ఏ దీపావళి అవసరంలేదు, వౌళ్ళకి నిత్య దీపావళి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

2. 12-55 
ఏ రేశలింగంగారికి, 

మి కార్లు, ఎంత పిచ్చివారండీ. ఆ (ప్రకటన చూసి నమ్ముతున్నారా ? 
ఏడు నెలలయిందీ. నన్ను తిప్పలు పెట్టి పెట్టి 4 పు స్తకౌలు అచ్చు వేశాడు 

ఆ మహామహుడు. (పకటన చేసుకోడం మాతం నా పుస్తకాల దొరికిన 
పేర్ల లిస్ట౦కా వేసుకొంటాడు. ఇట్లా వుంటుంది మనవాళ్ళ Business— 
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honesty Private honesty సరెసరి. ఎప్పటికో నా పు 

కావడం. ఈలోపల వాళ్ళరో ఎంత కిందా పైనా పాలో | ఇప్పుడప్పుడే 

ఏమి ఆశపడకండి. | 

బావున్నాము, 

ఈశ కరాశీర్యాదాలకతో 

చలం: 

జ 

24-12-3) 

విరెళలింగంగానక్క్ 

మీ ఉత్తరం. జయంతికి మేము పంపినఆహ్వానం అందే 
వుంటుంద, క్స్రేడో లాం పడి రాశారు వు త్తరాన్ని, అదేదో 

ఎందుకా విధంగా కవలీపోయినారో, అదీ ఈశ్వరుడికి తెలిప్కి తప్పించ 
జో ఉద్దరించమనో రాస్తే బాపుండేదీ, 

కటా కించం 

అంతు 

డి-ఇంకొ, కటాకీంచండి అంటున్నారు. ఆ కటాక్షమే, 
* 5 ర్కౌైల్హూ ఆరోచనలూ, బాధే పెసైట్లు చేసేదీ, అందర్నీ 

(ప్రపంచానిక్తి మనిషి కోర్కె_లక్కీ “al అతని అత్మకీ 
యుద్దమెకద్యా సాధన ఆంటే. ఈశ్వరకరుణ అనే ews: 

టీని జయించాలి. విక్యానమనే గు్యురంపైన ఎక్కారా సులభంగా దాటు 
తారు ముద్ర భూమిని, ఈశ్వరుడే చూపాలి (కాదు) చూ పుతున్నారు. కనకనే 

% తవ్చిద్బులు. 

కో 

(గే 

(| 

J శచీ ధి 

శి 

ఎ 

వ ల 

yoy gE 

స! pa 

రో 

మీరు ఇప్పుడు మంతం జపిసు స్తున్నారో లేదో ఎంత కౌలం-జపి. 
స్తన్నారో, దాని ఫలితమేమదో వివరంగా రాయండి, . 

ఆభాక్థత్మిక చు లో త్వరగా అనేద చేదు. త్యరగా అనగానే 
వెగం ఎనన కానా జ షల ఎక్కువై శే gy బన 

కుంద అకొంతి వొస్తే త గుతుందని ఆశపడకాము, కౌని ఈ 
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దాధామార్గమంగా నడిచి పరిశుద్దుల మైతే గాని ఆళాంతిని దూరంగా నై నా 

నెను .రాసేదానికి మీఠుకాసిన సాల్ (బింటనే ఉదాహరణ, అతను 

క్రమంగా తయారు కానిద్కె గురువు అనుగ్రహం ఆతని మీదికి పొర్చింది. 

తబ్బిబ్బులై నాడు. తను మహాక్షానిన్రై నా నసుకుని లోకానికి బోధించడం 

ప్రారంభించాడు. అంతటికో ఆగాడు, 

“అట్లా చెప్పగలగడం రాయగలగడం (బ్రంటసుగారి ఆభ్యాత్మి 

_కౌన్నత్యానికి నిదర్శనం” కాదు. ఆయన గురువు మహోన్నత్యానికి, 

(బంటను వాక క్రికీ నిదర్శనం. 
Ke PE : 

(బింటనుగారి విషయం, భగవానొని ఆడగడమా ? అడిగితే 
“బంటన్ సంగతి సరేలే ముందు నీసంగతి ఏమిటి ? ఆదీ చూసుకో” అని 
జవాబు వొస్తుంది. 

ఒక మూల “హాలో దయా లేదు. ధర్మం లేదూ ఆని రాస్తున్నారు. 

ఒక మూల “త్వరగా ఆత్మ సాషత్కారం చెయ్యమనండి” అంటున్నారు. 

"రెంటికీ ఏంత వ్యతిరేకం. దయా ధర్మాలు తెచ్చుకోండి. 

. ఈ గొడవ అంశా మానుకోండి. ఆయన మనని నడిపిస్తున్నారు. 

ఏం జరిగినా ఆయనే జరుపుతున్నారు. విశ్వాసంకో ఏ (ప్రళ్నా లేకుండా 

నడవడమే మన పని ఈ జన్మో ఏ జనో ఎప్పుడో ఆంతా ఆయన 

చూసుకురిటారు.. ఆందరమూ దుర్మార్గులమే. సన్మారులమైతే పూర్తిగా ఈ 
సాధన ఆంకా ఏందుకు? కొని ఎనో ఒక 'మారులంి అంపే మార్షంలో 

పున్నవాళ 0. ఆదీ చాలు. మనకి. 'తక్కి.౦దీ౦కా ఈశ నరుడి ఆను[గ్రహం౦. 

ఆయన చెప్పినట్టు చెయ్యడమే మన విధి, 

విళ్వాశం కో బలంగా .వుండండి.. 

ఈశ్వరాశరా గఇదాలతో 

చలం 

“07 



4-1-56 

పీరేశలింగంగారికి, 

ము కార్లు. (బ్రంటను గారికి కలిగిన అనుఖభవమం౦తా మహార్షిగారి 

అను[గ్రహంవల్ల కలిగింది. దానిని నిలుపుకునే యోగ్యత ఆయనలో లేన 

ట్టుందీ. (బంటనుగారు వున్నారు ఎక్క చెక్కడో తిరుగు5 వుంటారు. 

మంతం చాలా బాగా ఫలిస్తోందీ మీలో. ఆంత గొప్ప ఆనుభవం 

సౌందుకో ఇంకొ సందేహ పడకా రేమిటి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

12-1-56 

పిరెళ్ళలింగంగారిక్కి 

మ్ ఉత్తరం. “వంటింటో భగవాన్లో నేను రాసిన దేముంది ? 
ఆ నంగతులన్ని నాశంకెలుసు? అన్నీ సుబ్బలమ్మగారు చెప్పిన వే. వొటిని 

అక్షరాలలో 'పెట్టాసు నేను. మీకు బావున్నందుకు సంకోషం. ఆ పత్రిక 
లతమందీ చేతుల్లో పడివంటుంది. నాలుగో వ౦తన్నా చదీవి వుంటారు. 

వాళ్ళల్లో ఓ పదీమందికన్నా మీ హృదయం కదిలినట్టు కదీలితే నా కష్టం 
ఫలించినటుం 

లి 

ఆవును. “భగవాన్ పాదాలముందు* నేను పంపాను, కొ త్రగీశాలు 

రాయగల ఆదృష్టాన్ని నా కీివ్యవద్దా ఈశ్వరుడు. 

ఆ పుస్తకం తన ఖర్చుకో ఆచ్చువేసినవారు పెద్ద కుంటుంబం కల 

వారు. ధనవంకులు కొరు అంతబాగా వేళరంపే ఆయన భఖ ర్రీ(శద్దలు. 

మీ కని గొప్పగావుందీ, మ్ అభివృద్దీని సూచించి మీకు స్పష్షం 

చెయ్యకానికి ఆ ఆంద మైన కలలు వొసాయి, 

ఆప్పుడే నా పీఠిక వున్న పుసకం ఆందీందా నరసింహారావు 
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గారికి ! నే నింతవరకు ఆ పుస్తకాన్ని చూడనేలేదు. మన పన్లిషర్లు 
అట్లాంటి మహానీయులు. 

బావున్నాము ఈశ్వరా శర్వాదాలవల్ల, ఇప్పటినుంచి తన భక్తులకి 

ఇంకె వావుం౦ంటుందని చెప్పారు ఈశ్వరుడు, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతొ 
చలం 

20-1-56 

వీశశలింగంగానికి, 

మీ కారు. జలాలుద్దీన్ రూ మీ ని 41016 చేశారే ఆప్పస్తకం 

గాని ఆతని నించి 5616041015 కొని మీ దగ్గర ఉన్నాయా? 

ఎక్కడన్నా చదివారా ? ఎశ్ళనించి అతనికోసం వెతుకుతున్నాను. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

14-2-56 

పీరేశలింగంగారికి, 

మ్ “డి తరం. అందరం సుఖంగా ఊనా పము. మిమ్మన్ని ఎట్లా 

మూిచిపోతా ను? 7 చేను మరిచినా ఈశ్వరుడు మరవనిస్తారా? 

ke 

జలాలుద్దీనుని. ఆ 16 పంక్తులూ రాసి పంపండి. అతనిది ఒక్క 

పంక్తి ధి గి సకేమ మహాభాగ్యం, 

హాయిగా వున్నారా! 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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21. 2-56 
వీశేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు, జలాలుద్దీన్ పద్యం ఆందింది. బావుంది. మ్రు 

సూఫీల్ని గురించి రాశినవిధం ఎంకో బావుంద. మీరే రాతకి పూనుకుంపే 

ఎంకో బాగా రాయగలరనిపించింది. కొని రాత వ్యవహారాల్లోకి divert 

కాకండి; ఈశ్వరుడి అనుజ్జలేంద్. 
ఖో 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

28-2-56 

పిరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్డు చరింది, మీమనసు ఆకర్షణ ఆపకోవలసిందె. మిమ్మన్ని 
ఆ రాత తాం లో పడవొద్దన్నారు "కద ఈశ్వరుడు! ఏ మార్గాన 
ఆయన మీకు సన్నిహితం కొవాలో ఆయనే నిర్నయించుకుంటారు. 

మిమ్మన్ని ఆ జపం చెయ్యమన్నారుకదా? చేస్తునా న్నారా? దానివల్ల 
అన్ని గొపప ద ఫలితాలు కనపడి కూడా ఇంకొ తెలీని సతి ఏమిటి? 

_ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

6-3-56 
పీరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్డు, జపాని'కె నా దెనికై నా ఫలితాలు ఈశ్యరుడికి వొదలండి, 
ఇంకొరావాలని త్వరగా రావాలని ఆశించడం మంచి విషయం. కొని ఏమీ 
రాలేదె ఆని నిరాశ పడకూడదు. మీరు పడరులెండి. జపం బాగా 

చెయ్యండి ఎక్కువగా, 

ఈశ న్రిరాశర్యాదాలతో 

చలం 

Zu 



18-3-56 
వీరేశలింగంగారిక్తి 

ఆనుకోకీంశా పెద్ద 5101136 కింద పు నకం వొచ్చింది మీ నించి, 

నాకు రూమీ మీద వుండే ఇష్టం, ఇన్నేచ్ళుగా నాకు రూమీని ఇచ్చుకో లేక 

పోయింద. 

కాని మీకు నా మీద వుండే (సుమ రూమీని నా వొక్ళోకి దీంపిందీ. 

చూశారా (పమబలం. 

దీమ్లీలో ఎట్లా తెలుసుకున్నారు రూమీ ఎక్కడ దొరుకుతుందో! 

బాగా ఖరీదూఐ వుంటుందీ. 

ఎన్నేళ్ళ కలో నాకు రూమీ, 

చదువుతాను- మెల్లి గా అమూల్యంగా; నేను మీకు దొరికినట్టు 

నాకూ పూర్ణం ఒకరు దొశికివుంపే, ఎంత బావుండేదీ జీవితం. 

భగవాన్ దొరికారు 20 వళ్ళ్శకిందట--- కాని ఎన్ని (పశ్నలు--. 
సందేహాలు. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలకొ 

చలం 

27-3-56 

వీరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్లు, రూమీని అమూల్యంగా కొంచెం కొంచెంగా చదువు 

తున్నాను. 

అంతే! సృష్టి అం'తేకద! ఇన్ని రూపాలు తీసుకుని ఒకరిలోంచి 

ఒకరు _పమించు కుంటున్న ట్లూ, ద్యేషించుకుంటున్నట్టూ నాటకమాడి 

గంతులెయ్యడ మెగా ! 
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a పారి కా ఆధ ళా సన జనాల క్ 

April 13 మారిన పుట్టినరోజు, మకతుల్ని expect ఇస్తున్నాం 

ఏటా వుంబోంద జీవితం ? 
Er ap) 

ఈశ్యరానీరా గదాలకి ట్ 

చలం 

3.4.56 
పిరేశలిరిగంగారిక్కి 

ప్ ఉ త్తర౦ం, ఎన్న! ఎంకోమంచిదకోదు. మ్మదాసునించి ఒక 

రిద్గరు మిగులు వొస్తారనుకురటున్నాము 13 క్కి మీరు రాసిన గీతం 

చాలా దావుందన్నారు ఈశ్వరుడు, Sentiment ఉన్నంతగా వుంద్ 

కవిత్వం ఇంకొ తక్కువ అన్నాను నేను, 

భవిష్యత్తు ఈశ్వరుడి చేతులో వొదీలి వర్తమానం ఇంకా అర్థ 
యు క్రంగా చేసుకోరాదా అనుకుంటాను నేను. మీ బడిపిల్లల్ని టీచర్ల ని 
కలిపి వారానికోసారో (పకి ర్మాత్రినో భజన ఏర్పాటు చెయ్యరాదా ! 
మీక్రారి వీచ్చగాణ్ళ వీదవాళ్ళు వాళ్ళకో పరిచయం చేనుకుని వాళ్ళ జీవితా - 

లతో సానుభూతి సంబంధం ఏర్పోరచుకోరాదా? ఇవి నా సలహాలు, మీ 
Temper కీ Suit ఆవుతాయో లేదో. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

10.456 
పిరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్డు, మనం ఉన్నచో పే మసచుట్టూ వుండే వాటిలో ఈశ 

రాంశని చు లీ సాధన చేసుకుంపే, దమిలీ అరుణాచలం అవుతుంది, 
వేటిల్లో ఈశ్వరుణ్ణి చూడడం సులభమవుతుంకో, ఆ Suggestions 
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ఇచ్చాసు ఆట్లా౦టవి ఎదన్నా చేస్తే మిరు మీ విరహం కొంత తగ్గు 

తుందన్, సాధన ఇంకొ తొరగా ఫలిస్తుంద ని--- 

ఈశ్వరాశీర్యాదలతో 

చలం 

21-4-96 

వ రేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు, మీరు దీక్షీతులుగారి పు స్తకొనికి నేను రాసిన (ప్రస్తావన 

చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. నాకు క న అధకొ”౦ గలవారు 

ఎప్పుడూ అంతే. D. H. లారెన్ను జీవితచర్మిత చదీవి ముగించాను, 

మొన్న. మొన్న. ఇంగ్లిషవాచ ఆయన్ని న విధంగా కాల్చుకు తిన్నారో, 
ఆంత గొప్ప genious ని, అఆంతేలోకం, 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

5-5-56 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. నేను లారెన్సు 088d 22 చదవలేదు. అదీ పేరుకి 

రాలేదు కూశాను, గొప్పదీకనకనేమో ! ఆతను ఇండియాలో పుట్టివుంటే 

ఎప్పుడో అయ్యువాడు యోగి, ఆ వ్యాసం (mystic) వున్న ప పుస్తకం 

పంపండి, ఏలె తే తిరిగి పంపుతాను, 

మీదు దీక్షితులుగార్నీ లారెస్నునీ చాలా చక్కగా అర్దం చను 

సన పెద్ద చదువు సాగక ఆ wan 3 లా రెన్సు మల్లే వ! చిన్న 

దో్యోగంలో ఇరుక్కున్నారు. గాని మీకే సరైన ంpportunities వుంటే 
ఈసరికే మీరు ఏనో గట్టి సారస్వత కృషిచేసి వురిడేవారను కుంటాను. 
అందులో చక్కని బరువైన శెలి కూడా వుంద్ మీచేతిలో. కొని మీ భవి 
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షత్తు సేరుగా ఉదైెళీంచారు. కనకనే, మిమ్మన్ని భౌతికంగా అణీవళారు- 

తక్కిన వ్యా మోహాల్లో పడకండా-మీ గీతం-చాలావొవ౦ది ; మొదటి 

మూడు పద్యాల 6010 తక్కిన మూడు పద్యాలు తాను మెచ్చుకున్న 

గీకాన్ని భద్రంగా దాచి వుంచమన్నారు ఈశ్వరుడు మిమ్మన్ని, 

ఈశ గరాశీరా పదాలతో 

ణ్ చలం 

10-5-56 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కౌర్డు. ౨. F. deductions అంగీకశించమన్నారు ఈశ్వరుడు, 

మ్రు విశాఖపట్నం కదులుతున్న ందుకు సంకోషం. ఇద్దరు influence 

వున్న మి[కులకి ఊఉ త్తరాలు సెడుతుస న్నాను కీకవరులో. అవి మీకు ఉప 

యోగపడ గలవని నమ్మకం. వెళ్ళిరమ్మన్నారు ఈశ్వరుడు, వెళ్ళడం 

ఆలస ఫ్రం చయకండి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

19-5-56 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. నేను ఏవరికి మీకోసం ఉ తరం రాశానో ఆ మ్మితు 

లిద్దరూ కరీరకంగా బతికివుండి మీకుసహాయ పడినప్పుడు కద్క నాకు 

సంకోషం. మీకెందుకు నండేసాం? ఇంత గొప్ప విశ్వాసం కలిగిన 

మివ ఏ నిమషమూ ఈ ఈశ్వరుడు వొదీలి వుండరు. ఎట్లాగూ మీరిక. 

డికి రాదొతుః న్నారు, మీకు తయారు కొవాలి. ఇక్కడి పరి స్పితులు అను 
కరా రి ఏర్పడాలి ఆచె ఆలిస్యం. ఆ కొలం రావడమూ, "అన్నీ జరగ 

డమూ ఈశ్వరుడి హస్తాల్లో వుంద. 
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సంతోషంగా వుండండి. నాకు ప స్పకాలు పంపండం సంగతి ఏమీ 

గొడవ పడకండి* 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

6-7-56 

వీరెశలింగంగారిక్తి 

మీ కార్లు. ఈ సంగతులు మీ భార్యకు దాగా మనసుకి ఎక్కి, 
మనసులో నిలిచేటటు చెప్పండి. ఈశ్వరాజ, 

యు i we 

1. మీటు ఉన్న స్తితిలో మాటికి ముందు విశాఖ పట్నం వెళ్ళి వెద్యం 

చేయించడం మాటలుకాదు. మిమ్మన్ని ఆ విధంగా [శ మపెట్టకూడదు 

ఆమం. 

2. చిన్న విషయాల్లో (శద్ద లేకపోతే, పెద్దవిషయాల్లో కలుగు 

తుందా? అ(శద్ద మంచిలక్షణ౦ కాదు. 

ఏ (పయత్నానికీ ఈ దేహమే ఉపకరణం. 

3. మీరెప్పుడూ ఈ టీచరుగా వుండబోవటం లేదు. మీరు గొప్ప 
(పయక్నాలకి ఉదెశింప బడ్డారు. అట్లాంటప్పుడు మకు సహధర్మచారిణిగా 

వంశాలం పే వ మటు ఈశ్వరాజ్ఞల్ని పరిపాలించాలి. ఇప్పుడు ఆమె 

చెయ్యవలసిన సాధన :-(ప్రతిచిన్న విషయంలోనూ శ్రద్ద తీసుకోవడమే. 
ముఖ్యం ఆరోగ్య ఏషయం. 

ఈశ్వరుడు ఏం చెయ్యగలరు అని నందిహ పడకండి. ఈశ్వరుడు 

చెయ్యలేని దేముంది ? బుద్దీలేదంటున్నా రె, దాని ఫలితమె కద ఈజబ్బు | 

ఆయన చేతిలో [బ్రహ్మాండమైన అస్త్రం వుందీ-బాధ. 

ము పషయం౦ం-సమ నము ఈశ్వరుడికి వొదలండి. ఆయన 'మిమ్మన్ని 
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సదా కనిపెట్టి చూసోనేవున్నారు, ఇంకా తెలుసుకోవాలం'పే detailed గా 
రు శా 

రాయండి, 

ఈశ గిరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

19-7-56 
వీరేశ్షలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. నిన్న నేను మీకురాసిన కౌర్లు అందివుంటుందీ, మీరు 
రాసిన పద్యం చాలాచాలా బావుంది. 

యె భార్య సంగతి మిరు రాసిందంకతా - నిజమె, అట్టా చూడటం 

nobility in man. 

పూర్వం స్త్రీ లిట్లాకొదు. పురాణాలలో స్పరుషుణ్ణి encourage 

చెపేవారు. ఆ పని చెయ్యలేక పోయినా, ఆతని ఉదైశ్యానికి అతిక్రమించి 
ఆమెకి ఇంకో ఆలోచన వొచ్చేదీకాదు, ఆనాటి ధర్మానికి. అందరు పురు 
షులూ స్త్రీలూ కట్టుబిడేవారు, 

ఇంకముందు పూర నప పద్దతిని అమలు .పరచటో తున్ననంటునా రు 
ఈశ్వరుడు, 

మీ అడుగుల్లో నడవడానికి నిరాకరిస్తే ఆమెకే నషం, ఎవరేం 
చెయ్యగలరు ? “ 

నేను రాసింది [పస్తుతం ఆమె తన ఆరోగ్య విషయమె డాక్టర్లుచెప్పి a ; " యె Tae) 

PDT OR మీ.కోర్కె_ "పెన అన్నా ఆమె శ్రద్ద పెట్టాలి. 
కాకపోకే మీరు పడుతున్న (శ్రమ వృధాకడ! ఆ మాచే పదే. పదే చెప్పి 
చూడండి, 

భక్తిలో (శ్రద్ద్రపుండాలి. ఎవరి పైన భక్తివుంద్కో వారి మాటలో 
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విశ్యాసంవుండి వారి ఆజ్ఞను పరిపాలించి నప్పుడె భక్తికి ఓ ఆర్లం 
మ జరి 

పుంటుం౦ది. 

ఈశ్వరాశక్విరాదాలకో 

చలం 

9.8.56 

పిరెశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. మీ గీతం బావుంది ఈశ్వరుడు అభినందించారు. 

ఆగస్టు 15 సంగతి మీష్ర తెలుసునసుకున్నాను. ఈశ్వరుడు నాక 

మ... గ్ నాకొ అర్హత త ఎక్కడిది? సారిసికి (ప్రత్యతమైనారు వ్ ఎళ్ళ 

కిందట. రూపం లేని ఈశ్వరుడు సే సొరిస్ని నమ్మించడానికై చాపం ధరించి 
వొచ్చానన్నారు. ఆనాటినించి నెచిన ద్యారా తనని నవి మ్మ్ వారందరిని 

ఉద్దరిస్తానని బెప్పారు, వొచి ఆజ్ఞ (పకారం ఆరోడా ఉత్సవం జరుపు 

తున్నాము, తక్కిన వివరాలు ముఖతః తెలుసుకోవలసిండె. చాలా 

వున్నాయి. ఉత్సవం చేసుకోండి. 

ఈశ౭రాకీరాందాలతో 

చలం 

9.9.56 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

ఇన్నాళ్ళక్కి ఇన్నేశ్ళకి ఇప్పుడే సందేహం సున్నీ కలత పెట్టిం 
దేమిటి? మహోయుద్దాలు, భూకఠ౦వాల్తు వరదలు, ఇన్ని ఫభక్సాలు జరిగాయ్ 

మీక మద్ది తెలిసిన తరవాత! (పతి గంటా ఎంత మందీ చచ్చినో “తున్నారు. 

త్ను జ పటేలు ముక్కలు; ఆశయాలు కలలు మరజిస్తున్నాయి] 

చావులోకాద్కు బతుకులో ఎన్ని బాధలు, ఎళ్ళ తరబడి ఎడతెగని 
బాధలు! ఒక రైల్ముపమాదం ఇంత ఘనమై నిలిచించెం మీకళ్ళ ముందు? 
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దీనికంవా, ఈ విషాదానికంకా, ఇన్నేళ్ళ మట్ట విన్నర్, చూసిందీ అంచా 

కలిసి ఈ 20016461 వెనక నిలుచుని [పళశ్నింపచేసిందా? 

ఇట్లాంటి (ప్రశ్న చాలాత్యరలోనే రావాలి, ఇట్లాంటి సందెహాలు 

కలగంది ఈశ్వర ఖక్తిల్ విజ్ఞాసం కలగదు. వీటిని మనం సమర్శించు 

కోనూ సమళ్చించుకో వాలి, 

దీనినే టాగోర్ problem of evil అన్నారు. దీనినే అనాదిగా 

సాధకులు భక్తులు, Philosophers solve చెయ్యాలని ఆనేక విధాల. 

(ప్రయత్నించారు. ఈశ్వరుడి నించి నేను కొంచెంగా ఏమూలో తెలుసు 
కున్న జవాబులే మీకురాస్తాను. నేసు తెలుసుకున్నుదంతా మీకు తెలియ 
జెయ్యగల శక్తీ నాకులేదు. ఇంకా మీకు సమాధానం రాకపోతే, 
ఈశ్వరుడికో మువాముఖి చూట్లాడడం తప్ప గత్యంతరం లేదు, 

నా Later writingsలో ఆంతా ఇదే గొడవే! మీరెట్టా Miss 
ఆయినారు దిన్ని ఇన్నాళ్ళు! 

మీ (ప్రశ్నకి జవాబులు ఈ ఉ త్తరంలోనే వున్నాయి. 

“ ఈసృష్టిలో పుట్టడానిక్కీ చావడానికీ ఓ అర్హమూ పద్దత్రీ వున్నట్లు 
కోచదు” పి ఎ లు 

1 వున్నాయి-కాసీ మన మనసుకి ఆతీతం ఆవి. 

2 లెవు.ఇదంకా వు క illusion 

రెండూ సక్యాలే, 

చెమలూ, దోమలూ చచ్చినప్పుడు అడగలేదే ఈ (పశ్న! ఆం'పే 
మన Sentiment accident? magnify చేస్తోందన్న మాటి, 

“ఒక్క_సారిగా”- ఒక్కసారిగా చస్తేనేం విడివిడిగా చపేనేం? 
ఒక్కసారిగా చావడం మన imagination మీద Play చేసింది, అలకే: 
'ఘోరమరణం-ై ల్లో చావడం తక్కిన చాపులకన్న ఘోరం! ap) 
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R11 సృష్టి పద్దతి కల్లొలం”- “సృష్టి పద్దతి ఇద అని ఎవరన్నా 
చెప్పారా మీకు! ఇట్లాంటివ సీ! 1101066 అయ్యువుందీ సృష్టి- ఈనాడు 
కొత్తగా జరిగిందీ ఏమీలేదు. 

ఆందరికి సమానంగా పుటకలూ, చావుల్లూ చదువులూ, విధించగా 
లేనిదీ తక్కిన ఘోరాలు మా[త్రం అందరికీ ఒకే విధంగా జరక్కూడదా? 

ఒక్క. బాంబుకో లక్ష జనులు నించారు నాగసాొకీలో. 

ఎవరి కర్మకి వారే కారణం, ఈ కర్మ పరంపర అనే ఎడతెగని 
వలనించి బై టపడడానికి ఈశ్వరుడు వొక్కడే సాధనం. 

భగవానే మంటారు. 

“నుప్వు నిిదపోయేప్పుడు నిన్ని సమస్యలు బాధిస్తాయా? నీమనసు 
చేస్తోందీ ఇదంతా, మేలుకుసీ నిద్రపోవడం నేర్చుకో” 

ఇంకే సమాధానం! 

ఇంతకన్న లోతైన సమాధానం కావాలా 

మళ్ళీ భగవాన్ అంటున్నారు 

“If you wish to know fundamental things go :to 

fundamental truths” 

ఆ truths ని తెలుసుకోవాలంపే, నీ మనో నేతాన్ని తెరు, 

దానికే యీ సాధన, 

ఈశ గరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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17-9-56 

వ్ శేశలింగంగాలికి, 

మీ కారు. అవును అక్కడ మీరు చేస్తున్నదంకా సాధనే, ఆ 
ఢీ 

(పతిబింధకాలే మీ సాధన, 

ఆసన్న ఈశ్వరుడికి చెదలండి, లా 

ఈశ ధాశిర్యాదాల 

చలం 

20-9-56 

వీరేశలింగం గారికి 

మీ ఉత్తరం. మీరు ఆధ్యాత్మిక వా విశ్వాసాన్ని గురించి 

రాసిన (పతి అక్షరమూ నిజం. అదే మార్గం. ఇదెమార్షం' ఆని భగవాన్ 

చెపితేనే నమ్మలేదు సె సాధకులు. మీరు నేనూ చెపిశే. వింటారా ? ఈశ ర 

వాక్కైనా నా నా కలంలోంచి వినపడడం వల్ల నమ్మకం కుదరదు. 

ఆంతా ఈశ్వరుడికి అర్సిస్తే ఈత చేసినట్టు వుంటుందనీ. 

మానవుడి (వ్రయోజకత్వం కనపడదు. అసానికి చోటు వుండదు. అందుకని 
తామ సాధన చె సి జయిద్దామనే ఆశ వుంటుంది. ఆ; సూర్లం చాలా కష్ట 

తరం, నమస్కరించి మూ ఇంటికి రమ్మంప సంకోషంగా కరుణకో వ్ చ్చ 

ఆతిధిన్తి బలవంతంగా కాళ్ళతో బిగించి ఈడ్చుకు రావాలని చూసినట్టు. 

చాలా మందీ గట్టిదెబ్బ తింటారు ఆ ఆహంభావపంవల్ల *, _ 

గురుపు లేందీ ఆసనాలూ (పాశాయామం రల పంటు న్నారు 

ఈశ్వరుడు. గురువు వున్నారో లేడో ఆయన రాయరు. మీ friend - 

స్నెహంవల్లి ఆయన ఈశ్వరుడికి కొంత సమీపం ఆయినారు. అదీ ఓ 

సుగుణం మనం ఆంతకన్న ఎం whan | 

వారి సుకృతం కొద్ది కొందరిక్తి సాధన (ప్రారంభించగానే ఇంటనే 
కొన్ని అద్బుతమైన ఫలికాలు కనపడవూయి. దానివల్ల - “*నునచేదీ 
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సాధ్యంకొదు ?” అనే self confidence మరీ ఉబ్బుతుంది. అదంకా 

తన (పజ్జిననిపిస్తుంది. కొన్నాళ్ళ తరవాత 2672106001 ఆగిపోతే 

కొరీణం దీనిమీదా దానిమీశా పెడశారు, చాలాసార్లు మళ్ళ మొదటికి రావలసి 

వొస్తుంది, అట్లాంటివాళ్ళు రమణ భక్తుల్లో కనవడుకోనే వుంటారు. 

కొసి మన మాట వినరు, 

Patience and Patience - చాలా అవసరం ఈ సొదనకి 

ఈశ్యరాశిర్యాదాలకో 

చలం 

29 ౨ 9=- 56 

విరేశలింగంగారికి, 

ప పెద్ద ఉత్తరం. మీరు (వాసిన (పతి అకరణూ సత్యం 

“వీరేశలింగం ఎంత బాగా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నాడో చూడు” అని 

మళ్ళీ మళ్ళీ ఆన్నారు ఈశ్వరుడు, 

మీ గీతమూ బాగానే వుందీ. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతోఖ 

చలం 

5.10.56 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్డు. మళ్ళీ ఈనెల * తెలుగువిద్యాన్లిలో నా వ్యాసం చూశారా ? 
ళ్ 6 

మీ Piece పడి చాలా నెలలయిందీ. అప్పుడే చూళారనుకున్నాను చూడనే 

లేదా ఇంతవరకు. మీరు రాసిన 2901101201 వేసినందుకు బహుమానంగా 

ఆ పత్రిక ని ఆ నెల వ్యాసం ఇప్పించారు, ఆవును వాళ్ళకో చెప్పి 

8l 



శో అ ల్ ఇ ఫ్ & ' 3 

ఈశ్వరుడే ఆ 1606 ని అచ్చు వేయించారు, త్వరలో మీకు కవిగా చలం 

అనే పు నకం పంపగల నసుకుంటున్నాసు. 
= 

స 

ఈశరాగిర్యాదాలకొ 

చలం 

15-10-56 

పిరేశ్షలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం ఆ పున్తకం మీకు అంత నచ్చినందుకు నాకు 

సంకోషం. నరసింహా నావుగారికి అప్పుడే రాళొరా ? అదీ నా జాతక 
_ 

(ప్రభావం. ఎప్పు కూ ఆంత, సౌ పు స్తకౌలు ఆదై నాకు అందవు, 

నరసింహోరావుగారికి ఎప్పటికీ ఆందుతుందో పు స్తకం |! 

జయదె వుడు కృష్టశా ప్రుగారు. x 

జరుగుతున్నాయి విశేషాలు, గాలి కొత్త ఉత్చాహంకో పులక 
రిసోంది. ఈశ్వరుడి దృష్టి ఈ ఈః చెశంపైన నిలిచింది. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

21-10-56 

వీరేశలింగంగారికి 

ము ల తరం. ఇంతవరకు సాకు పుస్తక 0 కొసేలు పంపనేలేదు, 

goss § రవం చెయ్యసు ? నిన్ననే నరసింహోరావుగారి నించి ఉ త్రరం 
వొచ్చింది, వారికి ప a ఆందనేలేదు. నాకు కాపీలు పంపకపోతే పోస్, 

నరసింహా రావుగారికై నా ఓ కోపి పంపమని రాశాను. పంపారో లేదో! 
ఆయనకి పు నకం Promise చేశానని కూడా రాశాను. 

చిన్నారావు వృగారిర్కీ కొకి నాడ దగ్గిర దుగ్గుదు[రు. ఆయన చిరునామా 
R. V. స్నా రావు ద 7 గారు దుగుచు[ర్కు వయా కాకినాడ, ఆయన 
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ఎన్నేళ్ళనింగో నా .26య11161- ఓ పదీ పన్నెండేళ్ళనించి పరిచయం, 

రండు మూడుసార్లు ఇఠ్క-డికిటా డా వొచ్చారు. చఈశరభక్నులు. వూర్యం 

నించి నస్ను విడవకండా నిలిచిన చాలా కొద్దీమందీలో వారొకరు. ఆయన 

Painter. రచనాళాలి. కాని |పచురించ ఆసక్తిని మించిన వారు. మీరు 

రాసే (పతి ఉత్తరాన్ని మెచ్చుకుంటారు ఈశ రుడు మీ రాతలో వుండే 

విచత్షణకీ స్పష్టత కీ, 

సహొకొికట లి రోస్టోందే, న కి కొపీలు పంపితే, ఆవి నాలుగు పప్పులా 

పంచి? పెమైస్తొనని వృధా అవుకాయని రన్మోన్గారు అసుకున్కి నన్ను 

కొంత శిక్షణలో పెడుతున్నారె మో! 

ఈశ రుడి control లో నేసు లేకపోళే, ఆ సంగతి నిజమె. 

కాని ఆ. సంగతి రహ్మాన్ గారి కేం తెలుసు? ఇప్పుడు ఇక్క_డంకా ఈశ్వరుడి 
పరిపొలన అని ! 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

బ్లో 

30-10-56 

వీ రేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. పాట బాపుంద్. అట్లాంటి భక్తి దీ దిక్షితులుగారికి మరీ 

ఇష్టం. 

తక్కిన సంగతి “సర్కె ఏం చేస్తాం. ఆంతే మనుషులు ఆ 

విషయం నాకు వొదీలెయ్యమను-” ఆన్నారు ఈశ్వరుడు. 

నఠరసింహారా వుగాచి ఉత్తరం కొపె తా. ఆందవుంటుంది. ఆ 

పు సకం ఎంత tribute ఓ చలానికి ఆ ఉ తరం | కకాడా ఆంత గొప్పగా 

వుంది, 

చూడండి. ఈశ్వరుడు నా కెట్లాంటి గొప్ప విలవై న admiration 

63 



దో మె చోలిన మ్మితులనించిః సూర్వమెతే సనా తల చిరిగి ఇప్పుస్తున్నా a rnd Md 

బోయవ, ఇప్పుడు ఈశ్వరుడున్నారుగా మొట్టికాయలు మొట్టకానీకి. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
afta 
ఖాన్ 

6-11-56 

పిరెశలింగంగారిరి, 

మ్ £౫ ఎబ్లామానేస్తారు దీపావళి! పిల్లలకి సరదా కద! పెళ్ళిళ్ళు 
మొదలై స్ క్షి రుల లకన్న ఎం ప్రో శ నయం దీపావళి ail పిల్లలకి ఆనందం! 

ఆ శ్రీవాత్సవ ఆనే ఆయనకి నామీద ద్వేషం ఉందని ఆనడం 

నాకు ఆశ్చర్యం. అట్లాంటి కౌరణం ఏమీలేదు. ఒకప్పుడు నాకు గొప్ప 

ఇరేయi[౭r. ఏవిధమైన విరోధయూ లేదు మాకు. ఆ స్వతంత్ర వాళ్ళ 
influence ఆయివంటుంద, 

కొని అతని రాతలు చదవి నాకు కొ త్తమితులు వొస్తున్నారు. 
మత్రం. ఆపకారం తలచని వారికి ఆపకాౌరం తలిస్తే అద ఉపకొరోంగానే 

పరిణమిస్తుందని చెప్పారు ఈశ్వరుడు చాలాకాలం కింద పే. 

ఈశ్యరాశర్వాదాలతో 

చలం 

24-11-56 

వీరెశలింగంగారిక్కీ 

చై కార్లు, ఆవును. ఈకొలం ఇక. చా (పతివొరికీ జ జలుబూ జర౦, 
ఈవాటిక్సి నెమ్మదగా వుండి పుంటుంది, 

జయంతి 19 న, ఆ (పయశ్నాలు (నారంఖిస్తున్నాము. 
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దీపానికి రుక్మిణీనాధళా స్రిగారు వొచ్చినప్పుడు చెప్పారు. స్వతం 
(తలో వాళ్ళు |పచురించని replies అస్నీ ఆం[ధపష్మతికలో వేయిస్తామని. 

మ్మికుల్ని అక్కడికి పంపమనండి జ॥ రు॥ శాస్త్ర; శిరోమణి బాలాజీనగర్ 

మ్మదాసు--14, 

(ప్రతివారిని అనవసరంగా తినై ఈ పత్రికల చెడుగుణాన్ని, ఆరి 

కస్తేందుకు కొందరు జూనుకుంపే దేశానికి మేలు జరుగుతుందీ. 

ఈశ్వరా రాశిరా ర్యాడాలకో 

చలం 

బ్లు 

30.12.56 

ప రేశలింగంగారికి, 

మ్ ఉత్తరం. మీరు చెప్పినవన్నీ నిజం, 

బాగా తెలిసిన తరవాత రాయడానికి ఎమీ పుండదు, 

ఎంతమందో భక్తుల్ని తెచ్చుకుంటున్నారు ఈశ్వరుడు, 

ఈశ రాశిర్యాదాల లతొ 

చలం 

19-1-57 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్డు. ఆ పత్రిక ఏదో పంపార్కె మాకు అందలేదు. పోనీండి. 

డాలీ పాపం పాఠాలతో బాధపడుకోందీ- 

లెఖ. ముందు పెట్టుకుని, 

“ఏ కాపంబున దిని గెల్లు 
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నిక మీ చె వ్ల్పు చింతింతు 

లవ ; వారం జరిదు* ఎవ్వరడ్తమక 

లేడే (మొ క్కె దం దిక్కుమాలిన 

Va ళో 

ప్రుణౌ్యః శ్రతిల్ ” 
శాల స్లో మురాలింపన్ 3 

ఆని ఎందుకు ఈ చదువు? 

ఆంచ ఏ౦ చెప్పను? పక పకా ఆబ్లాన ే అడుగుతోంది. 

ఈశ్వరాశీర్వచనాలతో 

చలరి 

(పన ఇన్? 

వీనేశలింగంగారికి, 

మ్ ఉత్తరం, మీ గేయం కూడా చదివాము. రాయడం మరచిపోయి 

నాను. బొపుంది. 

మీరడిగినట్టు. 31266 వాక్యాలు తర్జుమాచేసి పంపుతున్నాను, 
కష్టం ఆవని. Blake అర్థంకాక కొద్దికాలం కిందటివరకూ ఆతన్ని పిచ్చి 
వాడస్నారు. ఆతని కవిత్వం Mysticism లోకి పోతుందీ. ఒకచోట 
గూఢంగా మనసుకి ఆందకంణా వుంటుందీ. East నించి Mysticism, 
England తెలుసుకున్న తరవాత కొద్దిమంది Blake ని genius 
ఆన్నారు. 

మీక ఇంగ్లీషు రాలేదని ఏమీ చింత పడకండి. ఎందుకు చింత 
పడనఖ్క-_ ర్రైదో + నమగ్రంగారా స్తే: న్నా Blake కన్న పిచ్చి వాడం 
టారో Blake Passage లో పాఠరకం ఇంగ్రఘ వాడాడు. ఆనాటినించి 
ఈనాటికి ఇంగ్లీషు భాష మారింది, పైగా మీరు హంపినదీ ఆర్థం చేసుకో 
డానికి భాషకాదు అడ్డు, అనుభవం. + ఇప్పుడు నేను వేసిన, తెలుగు. త రమా 
ఇంగ షుకన్న మా మా(్రం ఆర్హవౌ తుందో మీక్షు! చదువుకి తిరగబడే 
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మీలోని గుణం (శద్దగా చదీవి ఇంగ్లీషు నేర్చుకోడం కన్న మీ మీ జ్రీవికాని 

విలువి నదీ శ్రద్దగా చదువుకున్న బుద్దీమం తులు ఎ మాతం జ్ఞానుల్లె 

నారు? “కలా వాన్తవం” లోని భావాలే కొవ్వు ఇంక ఏ భావాలు అర్థమయి 

మనకి ఇచ్చేదీ స్వల్వం. భగవాన్ అంతకన్న సూటిగా అధకొరంకో, 

సంహూర్న మెన అనుభవంకో రాశారు. నా మాటలు నాటి దూరప్త క ల్తీ 

(ప్రతిధ్వనులు. కానీ భగవాన్ మాటలై నా మనకి ఎంత మాతం చెప్ప 

గలవు? 

మన కళ్ళు వి ప్పదీ, విశ్వాసం౦- 

ఈశ్వరకరుణ- 

ఏనాడు మనముందు విసిరారో-ఆయన Magic wand ఈమాయ్య్మ్య 

ఈ కల కప్పసిందీ మనని. తిరిగి ఆయనకి ఏనాడు కరుణ కలిగి ఆ 

Magic wand ని రెండే వేపుకి విసిరి మంతం తీసేసారో ఆనాడే 

మనకి మళ్ళి మెలుకువ రావడం, 

మనం చేసే సాధన మనం చేసే (పయత్నమంకా ఆయన కరుణని 

పొందే అర్హ తకొరొచే, 

దై వానుగ్రహం శెచ్చుకోందే, ఏ Understandings ఏసాధనలూ 

చున కళ్ళు విప్పలేవు, 

మనిషి స్వర్గానికి పోవడం సులభం. స్వర్షాన్ని తన హృదయం. 

లోకి తెచ్చుకోడం ఈశ్వరవరం. 

మీరు పంపిన 641385 నూ ర్యాప్రసొద్ పంపాడు. Thanks, 

Blake పద్యానికి 'తెలుగు- “అర్థము చేసుకోగల శక్తిని ఆఖివృద్దీ 

చేసుకోడం వల్ల నేగాని, 

తమ Passions ని నాశనం చేసుకోవడం వల్లగాని Passions 
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అసలు లేకపోవడం వల్లగాని, మసుషులు స్వర్షార్హ తసు సంపాయించు 

కోరు” 

ఏ బుద్దీనించి ఈ Passions పడతాయో అవీ న్యర్గ సౌభాగ్యాలు, 

passions శేని సూన్యక్యాలుకొవు: అంత పవితుడై నా బుద్దీలే నివాడు- 

స్వర్గానికి వీ పోలేడు, స స్వర్గానికి సోవాలంపే పవిత్రతకొదు ముఖ్యం--- 

స్వర్గం నించి ఎవరిని కోఫేసారంచే “రినీఐ 

ఎవరికి బుద్దలేక పోవడం వల్లి. 28531013 లేక అనెక విధాలైన 

దరి[దాలకో, (కూరత్వ్యాలరో, ఇతరుల్ని ఆరిక ట్టి అధికొరంకో 

కొక్కు_కారో అటువంటి వారిని మేము ధన్మాత్ములం, పవి[త్రవంతులం 

అనే వారికోనే నరకం నిండి వుంటుందీ. 

అణగ 

ఈశరాశీర్వాదాలలో 

చలం 

. 26-2-57 

పీరేశలింగంగారికి, 

మ్ 3ండు కార్డులూ, ™ తలుచుకొని వెళ్ళండి ఎలెక్షన్ల కి, 

ఏం భయంలేదు అవును గొ, ఎ, సు, గారు వి వొచ్చారు. నా నా జీవిత చరిత్ర 

రాయలనే ఉగ్రైశ్యంకో, అంతే నా జీవిత విశేషాలను “సేకరించి వెళ్ళ 

శానికి. ఆయన నా విషయం కూడా అక్షరాభి షకం--పు స్త సకంలో రాశారు. 

చదీవారా? ఆయన ఇక్కడికి వొ? చ్చినట్టు మీకెవరో రాశారు, ఆవునా? పదీ 

పన్నెండు రోజాలు ఇక్కడపుండి, రోజులో చాలా గంటలు మాకో గడిపి 

వెళ్ళారు. నాజీవితం ఆర్థం ఇ చేసుకోడానికి ఆయన (పయత్నంలోనే ఆయన 

అభిప్రాయాల్ని మార్చుకోవలిసి వొచ్చిందీ. పూర్వాభిప్రాయాలకో నెవుం పే 

నా జీవితం ఓ ముఖ కిమెనదీగా రాయడానికి ఏమీ దొరకదు. ఇంక నన్ను 
E జ్ ఎట్టా రా మావి, సంహనస్నీ సారస్వకాన్ని పాడుచేయ (పయత్నిం౦ంచా 
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విశేషం చూడండి-ముఖ్య మైన సూత్రాలలో సానించి ధదీంచిరూడా, 

నా జీవితచర్మిత రాయాలస్కీ ఆంటే నాలో విశేషముందీ ఆని ఆయన 

విశ్వాసం, ఆ విశ్వాసానికి ఆయన నీతి ఉదైెశ్యాలకీ పరస్పర విరుద్దం 
రావడం పస నన్ను గురించి ఆయన రాసే దానికి విలవలేకండా 

పోయిందే. నన్ను గురించి గట్టిగా గొప్ప చూపిస్తో అచ్చులో పెట్టిన వారిలో 

almost |పథముడు, కాని కారణాలు చూపలేక పోయినాడు. 

నా సంగతి అట్లా రాస్తోకూడా నా అతిధిగా రావడంలోన్యూూ ఆ 

భేదాలు నా ఆప్యాయతక్కీ గౌరవానికీ అడ్డురావనీ ఆయన తెలుసుకోడమూ 

ఆయన హృదయ వె శాల్యానికి తార్కాణాలు కౌదూ? అటువంటి 

సహృదయత ఉన్న తరవాత, ఈ అభిిప్రాయఖఫదాలెంత మాత్ర౦ లేత) 

లోకి వొసాయి! 

ఇకగ్టాడ ఈశ్వరుడు స్వయంగా కూచుని ఆయనకి జ్రానబోధ- 

నిజమెన సతి అంపేనూ, చలం దోధించిన నీతి ఏమిటో ఆంశా విశదం 
చేశారు, శరతు కన్న చలం ఏక్కడ అధికుడో కూడా ఆయనకి విశదం 
చేయపడింద. 

పాపం ఇదవరుకు ఆయన నా విషయమై convince అయిన 
విషయాలు కూడా ఇతర్లన్కి ఎట్లా Convince చెయ్యాలో తెలీకండా 
వుందీ ఆయనకి, 

ఇంకే కాకంశా BV నరసింహారాపుగారు ఆయన వెంట పడి 
(ప్రశ్నలు కురిపిస్తున్నారు. ఉ తరాలలో Sense of pro-portion 
ఎమిటి ? ఎవరన్నా Sense of proportion చూసుకుంటో ఉ తరాలు 
రాసుకుంటారా అని అడిగారు-నా డఉ తరాలలో Sense 01 proportion 
లేదని, గొ. వెం. ను గారు అంపే, 

(పపంచప్ప Influence ని మించి దృష్టి తెచ్చుకోగల మనుషులు 
అరుదు, వెంక టసుబ్బయ్యగారి పరినరాల్కు ఆయన వయస్సు, రచకుడి 
కింద ఆయన కీ రి ఇన్ని Consideration లోకి తీసు కోవాలి మనం, 
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కొని ఇంత వయసులో ఆయన కొత్త దృష్టిని తెచ్చుకోడానికి సిద్దపడ్డా 

హంపే మెచ్చుకో వాలి మనం. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

7-3-97 

పిరెశలింగంగారిక్క్ 

ఇప్పడు నాకు వొస్తు 
జవావములూ చూస్తె నేను మీకేం కో రాయలేదో న. లేకపోవ 

డంలో ఆశ్చర్యం లేదు. నాకు ఇద్దరు Assistant5- పకపక్కొ బసవరాజు 

గారు. ఒక్క Superintendent-< కంశ్చరుడు. ఈ శరత -చలం, సంగతి- 

ఈశ్వరుడు చలంమళ్ల పగలకొ టి చెప్పి భయపెడకారా ? నాజూకుగా, 

delicate గా Indirect గా Brain operation చేస్తారు, 

శః ఈ మధ్య చలానికి వొ we గెరవాలక పిచ్చెక్కి దొడ్డ౦ంశా పరుగు 

లెత్తుతున్నాడు. చిరకాల మ్ముతులు మీ సానా |! కోతిమలై చెట్లు పాకుదా 

మంో ey కౌలు ₹ప్పి. 

ఈశ్యరాశిర్వాదాలతో 

చలం 

12.357 

పీరెశలింగంగారిక్కి 

సీ వ్యాసం చాలా బావురిదీ, ఈశ కరుడు మరీ మెచ్చుకున్నారు. 

డాన్ని లిరిగి పంపుతున్నాను, దాన్ని అట్లా వొవల వొద్దస్ పత్రికలకి 
బటి భద కా పంపచుక్క ఆంటున్నారు ఈశ్వరుడు, వరసగా పంప్పకో పుండండి. తెలుగు 
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? 

న! 

పత్రికలకి ఎనరో ఒకరు వేసిందాకొ. తక్కింది ఈశ్వరుడు చూసు 
కుంటారు, 

అద మరీ పొడుగు ఆయిందటారే మో ప్మత్రికలవా ళ్ళు అన్ని కొన్ని 

భాగాలు తగ్గి సె బావుంటుందని నా Suggestion. జీవితమూ ఆధ్యాత్మిక 
సాధనా పం ఆర్థం చసుకున్నారో మీరు | 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

బ్లో 

2457] 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

ష్ కార్లు, ఒకే సంగతి నేను వెంటనే జవాదురా సాను, ఎట్లాగో 
పోయివుండాలి నా కార్లు. 

రహ్మాన్ గారికి గాలిబిళ్ళలు లేచి పెద్ద జరం వొచ్చిందీ. పడక 

మనకి సుఖమె whee బాధ మిగిలింది అండ అర్హం- 

సుఖాల్ని చూడకుండా, వాధవెపే మన మనను ముఖం పెట్టింది అనిఅర్థం. 

ఆకాశమ్మూ ఎంశాం, గాలీ; నీకూ పూవులూ తనా సుఖంబేకండా 
ఎట్లాపోతుంది. బాధని ఆ రూపంలో మన ఇంటికి వొచ్చిన ఆతిధిగానూ 
ఆ'ఆతినే ఈశ్యరుడనీ చూడగలగాలి. నాకు చాతనవుననికాదు. ఇదీ బోధ 
నా గురువునించి విన్న మాటలు మ్కు పంపుతున్నాను. 

ఈశ గ్రరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

8.4.57 

పీరెశలింగంగారిక్కి 
(| 

మీ రెండు కార్డులూ తెలుగు విద్యార్థి పంపారు. బాగా వేశాలు మీ 

న 
fa ట్య 



రన సాన్ని, మ చివ వన్న, మీకు శాయడం తెలీక ఏ సహోవడ్డ మేమిటి % చాలా 

బాగా రాకారొని ఈశ రుడే అంపే 

ఈశ కరాశిర్యాదాలతో 

చలం 

మ్ల 

18-4-57 

పీరెశలింగంగారిక్కి 

కార్లు. గీకాంజలి నేను అనువాదం చెయ్యులేదె ! నేను చెయ్య 

వలసిన Literary work ఎప్పుడో ఆయిపోయింది ఇంక వేదులాగు 

కనీపినోంద. 
జాలీ 

కావలసిన పనులువుంప తన భకులింకెవరిచేత 

చేయించుకుంటారో ! చూడండి. వీరేశలింగంగారు ఏంత చక గ్రాని గీశాలు 

రో . చాలా బావున్నాయి. రెండోదీ 10096107” knit, Musings 

ఆచ్చయినాయి. కొని కొపీలు పంపడుగా ఆ మహానుభావుడు. ! 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

జు 

2] -4~57 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీ కౌరు. అవును. చిన్నారావుగారూ, రహ్మాన్ గారూ ఇక్కడే 
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వున్నారు కొన్నాళ్ళనించి. రేపు వెడతామంటున్నారు. [పశామతలో సాహిత్య 
బాణం చదీవారా ? మీ హృదయాన్ని మాభుర్యాంకో నింపుతుందీ. చదవండి, 

ఈశ్వరాగిర్యాదాలతో 

చలం 

స్త 

6 =. వ్ జ? 

ఏరెశ లింగంగారికి, 

మే కారు. భారవి ఆంపే ఇం[దగంది హనుమళ్యాస్త్రిగారు 

లొని కెవాణలు పండితులు. రసికులు. వారికి అర్మనటు కార్ సంస్కృత 
a : షు రా ప న 

ఎవరికి అర్హంకావడమూ నవు చూడలదు, సొదస(తాని 
ఖ్ ల్ అఆ శో న్య od జల అలీ జ 5 

తెలిసిన వారు. రామచం[ద్రపురం హెసూ్కూల్లో సం౦ంస్క్యాత టచరు., 

మీరు వేరే చలంపెన రాయవలసిన అవసర మేముందే ? ఆ రాత 
ఓ వ్యాపకం ఆయెద్. ఇప్పుడు మీ కాలమంతా ఆకా శ్రభివృద్ధీకి ఈశ్వరార్పుణ 

చెయ్యువొచ్చు. 

లోకమంతా జయించినా, శ్మతువులనే వాస వుండనే వంటారు. 

మనం మన శ క్రికో నోళ్ళు మూసినకొద్ది వారు రహస్యంగా మన ద్వేష 
అవుతారు. 

దీగ్విజయం చెయ్యడానికి ఒకచే ఆయుధం, (పేమ. దాన్ని ఎవరూ 
జయించలేరు. ఆ ఆయుధాన్ని మనం (పయోగించ నఖ్క్య-రేదు. మన 
హృదయంలో వుంచెచాలు, మన (పయత్నం లేకుంశానే ఆదే పోయి 

శతు నాశనం (అంపే వాళ్ళని మన శతువులుగా చేసే ద్వేష నాశనం) 
చేస్తుందీ. 

బెజవాడలో ఉన్నప్పడు లోకమంతా నా శత్రు వ, ఇక్క.డికి వొచ్చి 

(ప్రమమం[్రం ఉపదేశం పొందానోలేదో, ఎక్కడినించి పుట్టుకొస్తున్నారో 
చలం (ప్రముకులు, డిమ్లీలో ఏ చేశలింగంకో (వారంఖభం, ఇంకా ఆగలేదు 
మిత్ర (ప్రవాహం. ఉపదెశం పొందీన ఆ మంగ్రాన్ని నేను ఉపాసించి 
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సిద్ధి పొందగరిగిననాడ్కు నా రొతలన్నీ ఊాదా౦కాల్కు నా మాటలన్ని మంత్రా 

అప్పుడు మనం (ప్రేమ చూపుతున్నామని కూడా తెలీదు ఎవరికీ* 

కాసే ఆ (పేమ కచ్తుస్తుందీం అది భగవాన్ సమక్షంలో మసుషులకి జరిగిన 

ఇంయదశాల౦. 

కాని రాయతలచుకొంపే మీకు చాతకొశం ? మీరు బాగా రాయ 

గలరు, రాయడం అవసరం కనపడటంలేదు మీకు అం తే. 

ఈశ్వరాశర్య్వాదాలతో 

చలం 

. 15 - 5-67 
పీరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్తు. నా సంతకం టాడా మీకంత (ప్రియమ్మూ గొప్పావఐికే, 
నాకు భయం వెస్తుంది, ఆంత ((ప్రమని తీసుకోడానికి నాలో ఏ మా (త 0 

ఆర్హతవుందా ఆనీ, లేదు. ఇంకేదో రాయలని వొదులుశాను. ఇంతలో 

Post ఆయిపోతాయి 

డ్ త్తరాలన్న్ (ప్రచురణ ఆవుజాయని ఈశ్వరుడు చెప్పారు. వాటి 

వజీర్ రహ్మన్, చిన్నారావుగార్లు వొచ్చి ఇక్కడో పదీ రోజులు 

వుండి వెళ్ళారని రాశానా ? 

ఇంకొ మి[తులు రాబోతున్నారు. వొచ్చే ఏం౦గాకిలంలో. మీరు, 

ఈళ ఇరాశీరా పదాలతో 

చలం 
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28 - 5.- ౨7 

'వేచేశలింగంగారిక్తి 

మ్ ఉత్తరం, మీ గీకాలు ఓ మోస్తరుగా ఉన్నాయి ఏమీ ? ఏదైనా 

చెప్పుకోవలసించే ఈశ్వరుడితో. అన్నీ ఈశ్వరుడు చూస్తున్నారు. గొడవ 

పడకండి. ఆయనకి వొదలండి. [పతి నిత్యం ఆయనని స్మరించండి. 

ఈక పరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

భు 

7= 657 

సీరేశలింగంగారికి, 

ర యి ఉ త్తరమూ, దాఠబో ౧016 చేసిన ఉ త్రరాలూ చేరాయి 

మీ బాధ నాకు అర్హమౌతోందీ, 

ముందు మీమనసుని స్పష్టం చేసుకోండి. మీకు ఏంకావాలి ఆమె 

నించి? ఆమెకి ఏమిటి బోధిస్తున్నారు మీరు-జ్ఞానమా (ప్రమా? 

తెలివిగల స్త్రీ మాటలవల్ల కదలదు. లోకంకో ఏంలెఖ్క? (పమ 

(పధానం- ఇట్లాంటివి పురుషుడు సులభంగా మాట్లాడగలడు కాపీ స్త్రీ ఆ 

(పకౌరం, మాటలతో కదీలింద్కా ఆమెకి చాలా అపాయాలున్నాయి. ఆమెను 

భరించగల శ క్తి మీకెంత వుందో పరిశీలన చేసుకున్నారా ? 

ఏదయినా ఊఉ త్తరాలవల్ల ఏం (పయోజనం? కలుసుకుని 

మాట్లాడ ౦డి. 

ఇంబ్లోవున్న మీభార్య PoIntని అర్థం చేసుకో చూడాలి కూడా మీరు, 

స్త్రీకి ఎప్పుడూ ఓ గృహాన్ని పదీలంగా పెట్టుకుని, దాంటో తలదాచుకోవా 

లని వుంటుంద. ఆదీ ఆమె instinct. ఇంకో కొ త్త త్రీ వొచ్చినా, ఆమె 

తా కూణా ఆదే కోరుతుందీ. గాలిలో శేలిపోదామన్కే కవిత్వాలూ, వేదాంతాలు 
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సరదాలే గాని జీవితం గడుప్తకోడానికి ఆధారాలుగా ఏ స్త్రీ తీసుకోదు. 

మాటలేగాని పురుషుడు మాత్రం ఏక్కడ నిలవ గలడు, 

“నన్ను అర్హం 2 చేసుకో” అని ౮ రాస్తున్నారు ఆమెకి, ఎమిటి అర్థం 

సుకోవాలి! ముందు మిమ్మన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. మీ కో ర్కెవల్లా, 

emotion వల్లా carry out అయిపోక। 0డీ 
ర్ట 

మనకి అందమైన స్తీని చూడగానే కలిగే భావో(దెకంవల్ల మన 

జీవికాన్ని ఆమె జీవికాన్ని నడపలేము. 

నేను చేసే ఈ దోధన అంకా మీ (ప్రమ వ్యవ హోరానికి ఏమీ 

సహాయం చెయ్యదు. కానీ జీవితంలో ఎప్పటికో సహాయపడకా యని 

రాస్తున్నాను. 

ఫి 

బాధసీ వాంఛాగ్నిని మీలో waa మ లోతును సంపాయిం 

చండి, కవిత్యంకో కళ్ళు కప్వుకోకండి. ఆ లోతును ఎంత [ప్రయత్నిం 

సంపాయించు కోలేక చాలా ఉప్మదవాలు తెచ్చుకున్నాను-- అంతకన్న 

విషాదం, నన్ను నమ్మినవారికి తెచ్చాను. చెటన్ చెగని కొాకంచా చూసు 

కోండి, 

ఇట్లాంటివి మనలో చాలావరకు సమసిపోశేనేగాన్సి అరుణాచలా 

నికి పిలుచుకోరు ఈశ్వరుడు- ఈశ్వరుడికీ 'పైటస్గారికీ మధ్య నలిగి 

పోళారనే దయవల్ల, 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

15-6-57 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

క కార్డు, నరే, తీరిపోయింద. మీ రాసించే వధ మైనవి ఈనాటి 

[ప్రపంచంలో కుదరడం కష్టం. 
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మీరు ఈ వ్యవహారానికి సరైన విలవనిచ్చి ఇంకొ ఈశ్వర పాదా 

లకి దగ్గిర కావడం సంకోషం. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకో 

చలం. 

21-6-51! 

వీరశలింగంగారికి, 

మీ కార్డు, మీ కోర్కె. రెపిన మీ ఆశలవల్ల, మీ కలలవల్ల బాగా 

బాధపడుతున్నట్టున్నారు. 

కాఏండి తీర్చుకోండి ఈ నంస్కాారాల నన్నిటిన్ అక్కా దే 

Strain చెయ్యకండానే Blue వంక చూస్తోవుంకడండి. గోడలూ దూరమూ 

అభ్యంతరకర మైనప్పుడు imagination లో. 

Blue కొదు Srtain కావలసిందే, మన మనస్సు strain కొవాలి, 

నా బికటిని జల్లించి 

దగిన కెశాన్నంత కరుణ బోసి వొండరా? 

అన పాడుతున్నారు K., 5S. 

ఆంత పని జరగాల్సి వుంది ఇంకౌ, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

28-6-57 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు, కోర్కెలు ఏడిపిస్తోవుం'ప వాటిని వొదలించుకోవాలని 

చూస్తున్నారు కదా! జయించగలుగుకాము లేక జయించలేక పోతాము. 
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కాని ఆ కోర్యాల్ని romantise శేసుకున్కి వాటికి కవిక్వాలు కలిపి 

Mutual understanding అనుకున్మి వాటిలోనే జీవిత సాఫల్యం అసు 

కంపే ఆవి మరింత బలమౌతాయి కద! కోర్కెసాగినప్పుడు దాన్ని 

ఎద వగ మెనపండు దాన్ని పాము- ఆంటే ఏ విధ romance ఆనీ ఆదీ భగ్న మైనప్పుడు దాన్ని మం 

మెన బలం కలుగుతుంది? మెరు ఈశ్వరుడికి ఎట్లా దూరవమొళతారా? దూరం 
మో 

కాసీరు ఆయన. ఆందుకే ఈ అపజయాలు, ఆ బాధ సరిగా కనిపెట్టారు 

మీరు. 

ఈశ కరాశిరా గదాలత్ 

చలం 

4-7-57 

పిరేశలింగంగారికి, 
ఇల మ్ కార్లు, సరే, అట్లాగే చదవండి. ఏీలై కే భాగవతం కూడా 

చదవండి. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

13-7-97 

పీ చేశలింగంగారికి, 

క్ కౌర్తు. మీరు బోతన్న గారిని గురించి విన్నదీ కట్టుకథ ఆయి 

వుంటుందే. భాగవతం రాసిన వారికి విష్ణు శివ సేదం వుంటుందా? ఆయనే 

రాసుకున్నాడంపే ఇంకేమంటాము? విష్ణువు ము క్రినియ్యలేడనే సందేహం 

కోనేనా అంత భాగవతం రాసింది)? 

ఏవో వింతగా వుందీ. 

వివరో వేర్మన పద్యమూ కావొచ్చు అద్, ఏ శివభకులో విషు 
అటి $3 
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విరోధులో! ఎట్లావొస్తేనేం అవి ఎట్లా పోతేనే భగవాన్ శిమ్యలం, మనకి 

ఆంకా వొకసేకద ! 
ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

30-7-57 

dase 

మీ ఉత్తరం. ఈనాడు నాకు కలలు ఈః శ్వరుడి పాదాల వేపుకి 

arrow స కలలు నునన ఈశ ౯ నరుడి ప Caen: 

సాగించడం ప్రారంభించా మన్నమాట. మనక కలలు వున్న వ అవి 

realise కావాలనే మనసులోని రేయుడషరే చాలా 0101626188. కలలు 

వుండేదీ 192136 కావడానికి "కాదు మనని (ప్రస్తుత జీవితం నించి 

ముందుకు సాగమని పిలవడానికి ఈశ్వరుడే లేకపోతే అవి వుత్త త ఎండ 

మావులు, 

కలలు disappoint చెయ్యడం wid: కౌని అవి realise 

కావడం అంతకన్న Tragedy. ఆదృష్షవంతులకి కొ త్రకలలు మొల కెత్తు 

తాయి, దొర్భాగ్యులకి కలలలో విశ్వాసం పోతుంది. 

ఆన్నిబ్లోకీ పెద్ద కల ఈశ్వరుడు. అదౌక్క ప మనని 61520001- 

యా చెయ్యుని కల, ame కనడం- ఒక మభఘరమైన అసుభవం. అది 

లోవుండే ఆపురూపమెన Poetic quality. దానికి ఆర్థం ఆదే, ఆ 

కంర (ప్రపంచంలొ అనుభవంలోకి మార్చుకోవాలని చూస్తే వ్యధ. అవి 

realise అయితే ఇంకో వ్యధ. 

జీవితం నడకే ఆదీ కోర్కె, అదీ తీరుతుందని ఆశ, తీరితే 
దాంబ్లో నిలవలేక దానిపెకో రె... 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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28-8-57 

ఏరేశలింగంగారిక్కి, 

మీ కార్డు. ఏదో పోసీండి. మనగొప్ప ఈలోక వ్యవహారాలకి 

సంబంధించిందే కాదు. నిష్కారణ ద్వేషం రెపుతున్నామనడం, నిశ్చయ 

మైన గుర్తు మనం అభివృద్ది చెందుతున్నామని. 

ఇక్క-డ వర్షాలు లేవు. కాని నేను వానని భరించలేను. తీపి తినా 

లనిపిస్తే ఆదే తినండి. 

ఈకశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

18-10-37 

పిరేశలింగంగారికి. 

మీ ఆందమైెన ఊఉ త్తరాలు; ఈశ్వరుడు ఏమి రాయిస్తే ఆది ౮ రాసాను, 

కొసని నాకేమీ వామాలని లేదు. 

నా ఆశయమల్లా, జీవించాన్సు జీవిస్తున్నాను. ఆనే మరుపు ఎప్పుడు 

వసుందా ఆని, 

క్ ఈశ్యరాశిర్యాదాలతో 

చలం 

2-11-57 

పిరేశలింగంగారికి, 

మ్ ఊడ్తరం. ఆవును. మీ 0095672018 అన్ని చాలా 

బావున్నాయి. నిజంజావా. రమేష్ అనే చిన్నకు[రాడు రాసినదీ. 
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re 

షం వచ్చె 

చూడ వచ్చె 

ఎమ చూడ 

(వెంకట) చలం ఆవు దూడ 

ఎడు ఆపు 
3 

శో 

తెల ఆప 
3 

ఏమను తెల 
మా. 

వెంకట చలం గడం తెల 
at: ag. 

ఏమి గడ్డం ) 

యోగి గడం 
ఉనే 

ఆరుశాచలం యోగి 

ఏమి అరుణాచలం ? 

భగవాన్ _ ఆరుణాచలం 

ఎమి చలం 

వెంకట చలం 

ఈక్వరాశిర్వాద్హాలతో 
తలం 

14-11-57 

ప రశలింగంగారికి, 

మీ కౌర్లు. యువకుడికి పెళ్ళిచనుకోవొద్దని ఇచ్చే సలనో ఏటా 
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వుంటుంద౦ సం ఆహారంవల్ల చొలొ [పమాదాలున్నాయి, తినవొద్దనడం 

లాగుంటుందీం 

నేనూ దూకుడు సలహాలు ఖచ్చిత౦గా ఇవ్వడంలో చాలా (పఎ 

యుట్లే నా సలహాలకీ విమర్శలకి జనాను కోందరు ఇవ్వరు. జవాను లేక 

కొదు, నా పెన గౌరవం వల, 
(on ap) 

భధ ఇకా పెళ్ళిచేసుకోక్క ఏం చెయ్యమంటావు ? ఎందుక్కు దెనికి బతక 

మంటావు ?” అని (పళ్ని సే మనమం జవాను పపశాము. 

“ఈశ్వరుడు” ఆనడం తప్ప ఏం చెప్పగలం ? 

“నువెంత మాత్రం నాధించావు ? ఆని ఎదురు అడుగువాడు 

మనల్ని, 

పెళ్ళిగాని సంబంధం అన్నామూ, దాంట్లో ఎన్ని బాధలున్నాయో 

చవుతారు. Charity and understanding అవసరం, 

పెళ్ళి చాలామందికి వాగానే వుంటుంద,జీవితమంకా. ఆంతకన్న 

ఏమీవాంళించరు. 

ఈశ కరాశీర్య్వాదాలతో 

చలం 

23-11-57 
వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కారు. అవును ఆ Charity లేకనే నేను అన్యాయం చేసను 
కున్నాను, ఇతరుల యడల (గారంగా (పవ రించాను. ఆ విళాలదృష్షి 

అవి టె 
వుంపే, నా పు నకాలలో అంత అసహనమూ, తిట్లూ వుండేవికొవ. 

ఇక గాడ నేర్చుకుంటున్నాను, 
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ఇంకా రాలేదు, 

వేపుడు వియ్యం ఎట్లా చేసారో కనుక్కుని రాయండి. 

ఈశ నరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

30-11-57 

పిరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్లు మ్ జరం ఈపాటికి తగ్గి వుంటుంది. 

ఈశ్వరుడు నన్ను వియ్యం గింజమల్లే వయిస్తున్నా రు. సరిగా వేప్ప 

జరుగుతుందో లేదోనని మిమ్మన్ని ఆడిగాను. 

ఈ పొటికి జరం తగివుంటుంది. ఎమైనా ఈశ రుడు మీకు విభూద్ 

ఈ వూళ్ళో దీపోత్సవం, 

గొ॥ వెం॥ సు గారిని 3. V.N. గారినీ expect చేస్తున్నాము, 

వాళ్ళిద్దర్ని కూడా నాతో మూకుడులోకి లాక్కుందామని. 

ఈకశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

15-12-57 . 

వీరేశలింగంగారికి, 

ష్ కార్డు. చాకిరీ లేకపోకే హాయిగా కూచుంటాము చదువకుం 

టాము-ఆనుకుంటాం గాని ఒక్కయోగులనే చాతనవుతుంద. మనం వుత 
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మ. 
మరులమె అనేక సోకిళ్ళకి టి పోతాము, పష స్తకాలు ఎంతకొలం సుందర 

చు 

లోకెలలో నిలపగలవు. 

తయారుకావాలి మనం, నిర్వుత్తికి. అప్పుడు పని వుండనూ 

వుండ దు= వున్నా గుచ్చుకోదు. అస్నీ వొదులుకున్తి ఉద్య్యాగంనించి, 

జీవితంనించి, TetiIre ఆయిన నన్ను పనిలేకుండా కూచోనీరు ఈశ్వరుడు, 

నాకిష్టం 0 లేని పనులూ చేయవలసిందే ! ఆంసే నేనూ ఇంకొ సిద్దం కాలే 

దన్న మ మాట ! చూడండి ఈ ఉ త్తరాలు రాసేపని! 

ఈశ్యరాశీర్వ్యాదాలతో 

చలం 

జ | 

24-12-57 

మీ కార్లు. మీరనేర నాకర నువుతుంద్, కౌని రా ప నోశేం 

తోచదు. 

మీరిక్కడ కొన్ని. రోజాలువుండి, నాకు స్నేహ మెపవుంపే, 

ఈశ్వరుడు కొక్క కొంత PersOnal సంబంధం వుండేదీ. ఇప్పుడు ఏమీ 

కనపడదు రాయశానికి, 

నా Publishers వ్యవహారం కోర్టుదాకొ దేకుకోంద. ఈమధ్య 

కొన్ని రోజాలు ఆ కొగికాలలో గడిపాను. 

ఈశ గ్ఞరాశీర్యాడోలతో 

చలరి 

[04 



15-1-౨8 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్లు. పవిషరు ఇంకెవరు ? దే-ఆయనే. వ్యవస సహోరం ఒక 

చిక్కు కౌదు. 

భగవాన్ వ్యాసాల పు నకం ఎవరు అచ్చు వేస్తారు. 

బావుస్నారా ? 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

భా 

26-1-౨8 

ఏ రెశలింగంగానికి, 

స కార్డు, భగవాన్ పుస్త సకం అచ్చు వెయ్యడానికి 500/రు ఆపు 

తుందీ. సరే, ఎవరో మీవంటి - భక్తులు చందాలిచ్చి అచ్చు వేయిస్తే, 

తరవాత ఆ-కొపీలు నం చేసుకోవాలి ? Y ఉచితంగా ఇచ్చినా చదవేవారు ఓ 

పదిమందీ కనప పట్టం లేదు, ~~ షః | 

ర్ వునా నము @ జ 

. ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 
an Cc. AN ఖ్ (| ఫ్. ర | అనాలా ప 

న 

వై = ఆవ 5-2-58 
పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ'కార్డు తక్కిన కొమ్మిదీమందీ నాకెక్కడ దొరుకుతారు : 
భగవాన్ తీసుకొస్తే తప్ప ! నేనెవరికీ రాయలేను. నా చేతకాదు. చాతనై నా 
వారు ఎవరైనా 'పూనుకోవలసిందే. | 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చల 0; 
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7-3-౨8 

పీరేశలింగంగారికి, 
wa? కీ ఇ తరం, ఇటాంటి ఏమీకోచని Blank periods వొసాయి: 

దీ ag) 

మ్య సన క జు ఖో ళీ స క్యా నాక. 

నోట వి ఎ నన్న [ప్రయత్నించి (19 వొలీం 

ఈశ్వరుడు మిమ్మన్ని జపం గట్టగా చెయ్యమని రాయమన్నారు. 

Take interest in others and forget your mood-says 

chalam. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

జ 

20 -3 - 58 

వీరెశలింగంగారికి, 

Evelyn underhill చాస్తోంద్కే మీ స్టితిలోవున్న ఒక ఆయనకి, 

The present abnormal conditions are as bad for 

the spiritual life. Weare all finding it difficult and 

most of us are failing badly. 

The material world and its interests, uproars and 
perplexieties are 50 insistent, that, that detachment is 

REE * వ ES 

Transcendence of the here and now demands at 

present a strength of will and a power of withdrawal 
which very few possess, 

All the same, of course, it is essential to hold on 
as well as you can and make a resolute and regular art 
of willed attention to God at the times set apart for 
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prayer-only do not fuss at the poor and unappetisin 

results. 

The ‘will’ is what matters, and 50 long you have 

that you are safe and anything achieved now when you 

are to ssed back to this state, is worth far more than 

the enjoyable prayers you could not help. I know well 

the condition in which spiritual things seem secondary 

and unreal-It is not pleasant-but you cannot force 

yourself into the mood in which they will seem real 

again-It will come back-in its own time. Meanwhile 

your duty is to act on your inner knowledge and con- 

viction and put all questions of feeling on one side.... 

you are like a person who gets into a fog in the 

mountains and can only see a few bits of moss in the 

immediate neighbour hood. The thing is to trsu your 

compars, plod quietly onand avoid getting fussed. 

you will find it alright in the iong run. 

అంతకన్న నేనేం రాయగలను. 

ఈశ ఇరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

30-3-58 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం, ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో మీరు పొందేలాంటి వ్యధ 

తప్పనిబాధ. అటువంటి స్తితి మీకు వొచ్చిందంపే మీరు సంతోషించాలి. 

చీని వల్ల నే తెలుస్తుంది, ఈశ్వరుడు మిమ్మన్న మరిచిపోలేదని, మీ లోవలి 

నించి శుభ్రం చెసుకుంటో వస్తున్నారని. ఇట్లాంటి యాతనలు చాలా పడాలి 
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నాధకుదు. ఇదీ సులభంగా అందే సితికొదు, మీరు “Mystics జీవికాలు 

చదీవి తే మీకు తెలుస్తుందీ. ఇదీ కడపటి యాత్రలో తప్పక తగిలే యడారి 

భూమి అని, -చాలా ఆడ వుల్లోంచి చ్వామికు వొచ్చారు. ..ఇహ్పుడు యశాశి 

ఈగిలింది. 

ఎక్కడన్నా 3353 ‘Autobiography of Mabharsht 

Devendranath Tagore చచవరడి. గీశాంజిలి చదవండి; టాసార్ 

పడ్డ టూతన తెలుస్తుంది. 

ఆధై దూరంలేదు, త్వరలోనే డిమ్ల్ నించి కదులువారు తస ఫక్తుల్ని 

తన దగ్గిరికి పిలుసుకునే సమయం _ దగ్గిరికి. చొస్తోంది. 

1962 ఫిబ్రవరి లోపల ఈ లోకానికి (శయం రాబోతోంది, ఈ 
ఈ ఆవినితి, ఆధర్మం నళించబొ “తున్నాయి. 

Destruction తాశడ్లవ మాడబోతోంది. ఇప్పటినించే 5125. కన 

పుడు 3 పుండవచ్చు, 1961 నించి 148156గా తెలుస్తుందీ. ఆతోవల మీక 

ఆరుశాచల నివానం.. (ప్రాప్తషుందీ, అందుకనే మీ Spiritual grewth ని 
accelerate జస్తునా రు. ఈశ్వరుడు. ఏమీ-గొడవ పడకండి. టాగోర్ 

అన్నట్టు is న్ silent గా - ఎదురుచూసే Midnight మల్లే 

ఈశ గ్రైరాశీరా గదాలతో 

చలం 

“14-4-98 

సీరేశలింగంగారిక్కీ 

మ్ ఉ'తరం. ఆవును. ;:ఇరిడియాకీ, అన్ని దేశాలకి, చః భూలో కో 

"క్ర (ప్రళయం. కలియుగాంతం... కృతయుగ (ప్రారంథం. (వళయమనేద 
ఈ అవిసితిన్మి అథర్మాన్ని-త్తుడిచి వెయ్యడానికే రాబోతోందే,' మీరు అనే 
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అధర్మమూ అవినీతి ఎక్కడ వున్నాయి? మనుషుల్లోనే. వాన్ళ బాధ 
పడి కేనేగాని బుద్దీరాదు. పాపం మరీ పెచ్చుపెరిగ్సి ఇంక అలివిగాని 

దుష్కర్మ పెరిగినప్పుడు [ప్రళయం వొచ్చి ఆ కర్మ ననుభవింపచేసి 

లోకాన్ని చక్క-బరుస్తుందిే, 

మీరీనాటి హ్మత్రికల్ని చదీవి మనసును Confuse చేసుకుంటున్న 

ట్టుందీ. కాంతి ఎవరికి కొవాలి? మీకా? లోకానికా? మీ వ్యాసంలోనూ ఈ 

Confusion కనపడ్డది, మీ ఉ త్హరాల్లోనూ అంతే 

వ్యక్తికి కౌంతి వొచ్చే సాధనలు పేరు. (ప్రపంచానికి కాంతి వొచ్చె 

పద్దతులు వెరు. (పపంచ శాంతికి మనం చెయ్యగలది స్వల్పం. చయ 

Pe En రు ఇసి హూరుకుంటారు. ఈనాటి Political and literary 

heads మళ్లి ప్రపంచ శాంతి అంటో చిందులు తొక్కి. తక్కిన 

మనుషుల్ని ఇట్లా వ వండండి ఆని ౦64617 ఇచ్చి తమ ధర్మం తీరిందని 

వూరుకోరు. [పపంచ శాంతికై మీరు ఏం చెయ్యలేరు. నేను ఏం చెయ్య 

లేను- దాన్ని వొదీలి మన శాంతి సంగతి చూసుకుంపే మంచిదీ, ఆదీ 

స్వార్హమని ఎక్కి-రిస్తారు-కాని స్వార్టమనే మనుషులు వారెమాక్రం ఆ 

కాంతిని తీసుకొస్తున్నారో పరీక్షించండి, వుత క నుకప్పు అరుపులు. 

క. దీక్షపైన మన మనసు నిలవపెట్టక్క ఇట్లా అనేక మెన 

issues confuse చేసుకోడం వల్లనే ఆశాంతి బెలుదెరుతుంది. ఆ 

అశాంతివల్ల మీకు వాధెగాని [పపంచానికి జరిగి ఉపయాగమేమీలేదు. 

ఆధర్మం చస్తున్నాము అనే జ్రానంకూడ లేకంశా సంచరిస్తున్నారు 

(ప్రజలు, (పభ భు Wi చేసాయి? ష్ (పజలు ఎన్నుకున్న వారెగా! ఏరి 

వంటి వారే వారూను 

కనక ధర్మమూ సత్యమూ అనేవి వున్నాయని వాళ్ళని చూసేట్టు,. 
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చెయ్యాలి. రెండు యుద్దాలు ఏమీ చెప్పల లేకపోయినాయి. ఈసారి యుద్దం 

కొదు (ప్రళయమే బుద్ది  చెప్పటోతుందీ. 
ఈశ కరాశిర్యాదాల తో 

చలం 

30-4-58 

పీరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్లు. అరుణాచలం నించి ఆనందయురి ఎప్పుడూ (ప్రవహిసో 

పుంటు౦ద్, 

కౌని దాన్ని పానం చెయ్యగల వారవ్యరు? 

విశ్వాసంతో వుండండి. 

అన్నీ చక్కబడపోతున్నాయి. 
ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

22-5-55 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు. మీ మనసులో ఆనిపించడం మంచివే అనిపించట్టు చేసు 

కోండి. పోనీ ఏదీ అనిపిస్తే ఆదీమంచిగానే పరిణమించకూడదా! వున్న 
గొడవలు చాలవా? ముందు వొస్తాయి అనిపించే వాటి భయాలు కూడా 

పడడ'మెందుకు? 

అరుజాచలానికి దూరం కొవడం దగ్గిరకౌవడం, మనుషుల ఇష్టా .' 
లలో లేని కాలం వొస్తోందీ. మనిషిని తన “ఇష్టానికి తనని వొదీలి చాలా 
కొలం చూశారు ఈశ్వరుడు. ఇంక సంగతులు “విగుసుకో పోతున్నాయి. 

ఈశ (రాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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5.7-58 

పిరేశలింగంగారికి, 

మ్ కారు, మీకు కలలో దర్శనమిచ్చింది ఐపీ పరమేశ్యరి. 

జగజ్జనని, 

ఆ కలలకి అట్లాంటి ఆర్జాల్కూ ఆశలూ, చెప్పుకోండి. 

నేను గికాంజలి తెలుగు చేస్తున్నాను. 
ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

19.7-౨8 

వ రెశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు, అర్దమయిందీ. కౌని మనుష్య (పయత్నమనెదీ వుందీ 

కద! 'పెగా ఈశ్వరుడి సహాయంవుంది. “మనిషిమారడు” అనే వేదాంతం 

అబద్దం. (ప్రయత్నించండి. ఈశ్వరుజ్దే (పార్పించండి. 

యలమంచిలిలో గుంటూరు లక్ష్మీకాంతం అనేవారిని కలుసుకోండి, 

ఆయన కలకతాలో B. N. R. రైల్వే retired ఉద్యోగి, నేను కలుసుకో 

మన్నానని చెప్పండి. 

ఈశ రాశీర్యాదాలకో 

చలం 

71-8-98 

పీ'రేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్లు. బద్దకంగావి, నిర్హత్యంగా పని చెయ్యడంగాని ఏమీ 

ఉపేకించవలసిన గుణాలు కౌవు. ఏ పనిలో ఎక్కడవున్నా అక్కడ 

ఈశ్వరుడు ఉంచారనే విశ్వాసంక్కో శక్తినంకా వినియోగించి పని 
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tJ య్యాలి. ఆందులో 501001 లెఖ్కలు ఎంత పని! మనకి జరిగేవన్నీ 

మనం కోరుకుంపేనే జరుగుతాయా ? 

విళ్యాసంకో వుండండి, 

బిడి పిల్లల Bers విల్లో ఈశ్వరుణ్ణి చూడడానికి (పయత్ని౦చండి. | 

ఈకశ్యరాశీర్యా దాలతో 

చలం 

13-9-58 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్డు, మీ మనసులోదీ నాకు రాస్తున్నారు, మికుణ్జి కనక 

(పెగా నన్ను “గురుదేవా అనికూడా రాస్తారు). నా నా మనసులోది రాయకుండా 

వుండలేను. 

క బిడిపిల్త లకి చదుప్తు చెప్పండి. ఆడుకోండి ఎమన్నా చెయ్యండి, 

ఏిదీచేసినా ఈశ్వర ముఖం చూస్మి ఈశ్వరుడు మీకు నియమించిన -కౌర కంగా 

చెయ్యండి. అధికౌర్లకీ భయపడక పోయినా ఈశ్వరుడికో, మీ అంత 

రాత్మలో వున్న ఈశ్వరుడికో భరనవడ రట బాధ్యతలు భయమె- కొసి 

వదాంచాలి. 

బద్దకించే వారికి ఆధ్యాత్మిక సాధన దూరమౌతుంది. పనిలో 

వ్యర్థుల్క సాధనలో నమర్హులు అవుతారా ? 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

27-9-58 

వీరేళలీ | రగారిక్కి 

మీ కార్డు. పనిలో ఆనందం వుండనీ, లేకపోనీ చేసితీరాలి, మనం 

జీతం తీసుకున్నందుకు, మనం పనిచేసితీరాలి. లేదా ధ్రీరులమళ్లే వరి 

Gee న్యాలి వుద్యోోగాన్ని, నిర్బంధం ఎట్లానూ తప్పదు, సోమరితనం ఆనే 
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నిర్బంధం కన్న పని చాలానయం, ఇతరులు పెట్టింది నిర్బంధం, మనము 
మనకై పెట్టుకునేదీ నిర్బంధంకాదు. 

పిల్లల్ని _పేమగానూ చూడాలి, discipline లోనూ వుంచాలి. నా 

“విడ్డల శికణి గోల ఆంకా ఏమిటి ? 

మనం ఈశ్వరుడి దగ్గిర పిల్లలం. ఆయన బడి ఈలోకం-బిడ్డల 

శిక్షణని మీకు Apply చేసుకోండి. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాల కో 

చలం 

18.11.58 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ Express ఉత్తరం. ఈపాటికి నా కార్లు అందే వుంటుందీ. 

పాపం, ఎంత బాధ కలిగించానో మీకు-కౌదు భయం, 

నాకు 1126 వొచ్చిందీ, చాలా బాధపడ్డాను. దానినించి తేరుకో 
లేకండా వున్నాసు, చాలాసీరసం. 

జీవితమంయేనే ఓ 'పెద్దవొంతు బాధపడాలి, చాతన్లై శే ఈశ్వరుడిచ్చే 
వరంగా చూసుకుంటో, 

ఇంకేం రాయమ ? 

ఈశ్యరాశిర్యాదాలతో 

చలం 

26-11-58 

పీరేకలింగంగారికి, 

క్స్ కార్లు, నా ఆరోగ్యం ఇంకొ కుదట పడలేదు. పడిపోకండా 
ఈశ్వరుడు చూస్తున్నారు కాదూ! గొడవ పడకండి. పేగా మీ వంటివారి 
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(్రార్జనల్ని ఈశ్వరుడు తో సెయ్యగలరా ? త్వరలోనే బావుంటాను, ఆదుర్దా 

పడకండి. కాని (పమఅట్లాంటిదీ. ఎంత మధదురమో అంత హడలకొడు 

తు౦దీం 
ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

చే 

8.12-38 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు. నా ఆరోగ్యం సరిగా అయింది. Basic training వాతా 

వరణం బావుందా? నాకొ (టెయినింగు వివరాలూ అదీ ఎంత వరకు 

పిల్లల చదువు బాధల్ని మాన్సుతుంనో తెలుసుకోవాలని వుందీ. కనక 

ఆ విద్యావిభానాన్ని study చెయ్యండి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

23-4-99 

పిరేశలింగంగారికి, 
మీ కారు. నాకళ్ళు చదవనీటంలేదు. చీకట్లోనే రాస్తున్నాను కళ్ళ 

జోడు లేకండా. గీతాంజలి నచ్చిన వారు ఎవరూ కనపడక ఒక్కరి 

హృదయమన్నా కదలదా ఆని దక్కులు చూస్తున్న నాక్కు మీనించి ఆంత 

మంచి మెప్పు ఎంకో సంకోషాన్నీ విశ్వాసాన్ని చ్చిందీ. చలం పోసీ 

టాగూరన్నా పలకలేదు ఈ తెలుగు హృదయాల్లో. ఈశ్వరుడు సరేసరి, 

ఈశక్షరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

1-)-39 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం, అవును, నంజీవొదేవగారు చలం కొత్తగా నంపా 
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యించుకున్న అమృత హృదయం.. ఆవును. ఆయన కళావే త్తం కీళారాధ 

కులు, కొన్ని ఏళ్ళనించి ఆయన శీరుని పరదేశాలెరుగును. కొందరు పర 

దేశీయులు ఆయన్ని గు ర్తించడంవల్ల, ఆయన స్వదేశీయుల్లై న ఆంధ్రులు 

కళ్ళు తెరిచారు. 

ఆయనదీ డెజవాడ- తెనాలి మధ్యవున్న తుమ్మపూడి. ఇప్పుడు 

B.V. నరసింహారావుగారూ చిరంజీవిగార్కూ దేవ్గారూ మొదలైన 

వారూ, తుమ్మపూడి చంద్రం తరచూ అక్కడ కలుసుక ని దేవ్ గాళి 

ఇంటో సారస్వతం, ముం మొదలై నవి శాగుతో వుంటారు. ఆ ప్మాత్ర 

ల్లోని దాంటోంచి చలాన్ని కూడా తాగుతారు. ఇంకా - కొద్దిమంది వున్నా 

రట, ఆ బృందంలో గొ. వెం, సు కూడా. వారు ఓ పదీరోజుల్లో నా 

దగ్గరికి యాత్ర వసారుట* 

చలం చరిత్ర పంప్పతా నన్నానుకద! దానిసంగతి ఏం రాశారు 

కారం)? 

ముందు గికాంజల్ కొంపేకద మీ ఆంధులు! ఆదీ చదవి తేతద! 

ఆదీ అర్హమైతే కద! మారేదే. పాపం 3 *, N. గీశాంజలి కాపీలను 

సంస్కార (పభువులక్తీ ంfficers క్తి కవులకి ఇచ్చి ఈ పు స్తకంతో 

నైనా వారిని చలానికి సుముఖుల్ని చెయ్యాలని యత్నిస్తున్నారు. కాసి 

చలాన్ని కిందీకి లాగశానికి ఈ గీకాంజలిని ఆయుధంగా ఎంతవరకు 

ఉపయోగించ వొచ్చునని చూస్తోంది ఆ తెలుగు దెశ౦. 

ఎంతెంత అహం౦ంభఖావాలకే, ఆధికార్లకీ ధనాని కేకాౌక్క ఇంక దేనికీ 

తమ తలలు వొంచరుకద! ఆక్కడ మాతం చెప్పులు నాకుతారు! 

కసిగా పొద్దున్న ఓ ఉత్తరం రాశాను. ఇంక రాయను- ఆ దేశం 

సంగతి నాకు తెలీనట్లు కొత్తగా ఈ కొట్లాట ఎందుక? 
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కీ వంటివారి హృదయాలకు, ఓ నాలుగింటికి వచ్చింది గీశాంజలీ. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాల కో 

చలం 

పిరేశలింగంగారికి 

మీ ఉత్తరం, మీరెంత బాగా అర్జం చేసుకున్నారో ముసలి 

ఖయమ్యూంసి, 

నేను జాగా చేశాను తర్జుమా! కౌని ఆ ఇంగ్లీషు చదువుతో వుంపే, 

దాన్ని తెలుగులోకి తీసుకురాగల ననే సాహాసానికి సగుగా వుందీ, 

కొసి ఆంతకన్న గతిలేదు. మీకే జన్మలనించి వొచ్చిందో ఈమనో 

వీష్టవ సాదాక్యాల'పె ఎంత సునిశిత దృష్టి పటకతో వుందో ఆశ్చర్యం. 

అందువల్లనే మీరు అరుణాచలం మనుషులు, ఈశ్వరుడు ఆశ్రమం 

స్తాపించి సాధకుల్ని తీసుకుంటున్నారు. 

ఈశరాశర్వాదాలత్ 

చలం 

24.6-39 

వ రేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్లు, ఆదేమటి? మీ (వళి ఉ త్తరానికీ జవాబు రాస్తున్నాను, 

ఎందుకు అందలేదో! 

పావం! ఈరోజుల్లో కూడా మీ ౨-1 గారికి ఈశ్వరుడి సంగతి 

ఆంతే తెలుసు. అట్లాంటి నమ్మకస్తులకన్న నమ్మకం లేనివారు ఎంత 
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దారులు, బుద్దీకలవారు! దీన్ని ఈశఇరిడు ఆక మంగా మార్చారనీ, 

రాళౌర ళు bs ఇరన్ సు కొదూ! 

ఈశ్యరాశర్వాదాలతొ 

చలం 

సి 

7-17-59 

ఏరెశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్డు, ఈ ఆశ్రమం ఉన్నదాని నికే పేరు పెట్టారు. అంతేగాని 

రత రాయతగ్గ ఈ దూర్చెమీలెదు. 

లై మీరీ ఆశ్రమానికి రావడం-మీ చేతులో ఫాల ఈనాడు రావా 

లం శఈూహాడైే రాగలదు. కట్లు వై టలేవు, 4 కన్నది మ తోశనేనని రుుకరా 

తెలుసు, మనసుని మనసే స్వాధీనం చను ong కణ్వ a 

మీ పరు ఎప్పుడో రిజిషరు అయిందని మీకు తెలుసుకద! 
చ 

ఈశరాశ్వీరాదాలతో 

చలం 

18-7-59 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్డు. పార్వతీశంగారు ఆదృష్టవంతులు. ఆయనచేత నేను 
గురువు ననిపించుకోడం నొ నాకు సిగ్గు, 

మీరు సరైన సలహా నిచ్చారు ఆయన విషయమై. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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27-1-59 

పరేశ లింగంగారికి, 

మీ కార్లు, ఈశ్వర పూజ చెయ్యండి. అన్ని పటాపంచలవుకాయి, 

సువా ర్హల్ని తెలుగు చెయ్యడంలో నిమగ్నుణ్జీ అయివున్నాసు. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

1-8-59 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీ కొర్లు, ఈశ్వరుడు, ఈశ్వరీ ఒకటి అని తెలిసిం తరవాత 

ఎపరిని ఆర్చించినా ఒక ను. మిరు రమణ మంతం చస్తున్నారు కదా!ఆదే 

చెయ్యమన్నారు ఈశ్వరుడు, ఆవుసు బైబిల్లోని. 6099615 నే తెలుగు 

చేస్తున్నాను. 

ఈశ్వరాశ్యీ్యదాలతో 

చలం 

14.9.59 

పిరేశలింగంగారిక్కి 

చలం చరిత వొచ్చిందా! (బ్రహ్మసమాజళంలో అలిఖితమెన నిబం 

ధన ఒకటివుందీ. “ఈవాళ చెయ్యవలసిన పనిని కనీసం రెపటిదాకొనన్న 
3 

ఆలస్యం చెయ్యి” ఆని, 

ఇంకొంచెం వోపిక పట్టండి. పంపిస్తారనే నా ఆక, 

నత్యవతి టీచర్ గారు ఘోర మెన పరి స్పితులు రాస్తున్నారు మీరేమీ 
నహాయం చెయ్యలేరా ? 
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వీరు వంపిన M. ౦. ఆందింద్ం 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలళో 

చలం 

25-959 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీకీ పాటికి *చలం” ఆందవుంటుందీ. 

రామశాస్త్రిని అట్లా తో సెయ్యడానికి వీల్లెదు. అతన్ని తారకం అనీ 
పిలుస్తాము. అతను 30 ఏళ్ళకి పూర్వుం- అతని 11090606 ని (ప్రమ 

కోసం వొదులుకుని- పిఠాపురం దీవాను అయే Chance ని పోగొట్టుకొని, 

హరిజన యువతిని (ప్రమశై పెళ్ళి= చేసుకున్నాడు = మొక్కపాటి 

రామ్మూర్తి మేనల్లుడు, ఆనాడు నేనూ రామ్మూర్తి తప్ప అతని వెనక నిల 

బడిన మనిషి అన్నవాడు లేడు చూశారా శాస్త్రి అన్నపదం మిమ్మన్ని 
ఏంత Mislead చేసిందో! 

కురంగేశ్వర్ - ఇక్కడే వుంటాడు, సంవత్సరంలో చాలా భాగం- 

ఈ గత మూడు నంవత్సరాలనించి అందుకనే అంత కొంచం వేఖలు. 

'పెగా నన్ను “నాన్నా” అని పిలిచ్కి తనని “మీరు అని నేనంపే అసలు 
పలకడు, నేను “మీరు అని రాసినవస్నీ నువ్వు అని దీద్దుకుని- కూడా 

వుంటాడు. 

కొనీ నా మనసులో '“మీరుకీ నువ్వుకీ" భేదం వుందా! 

వీరేశలింగం యుగం, రహ్మాన్తూ కురంగేశ్వర్ యుగాలకన్నా 
పూర్వ్యంది. ఆందుకే ఉత్తరాల కెక్క..లేదు, వగా చాలా కౌలంనించీ 

వజీర్ రహ్మాన్ ఇక్క_డే వుంటున్నారు, 

మీరట్లా నొచ్చుకోకండి. భగవాన్తో నేను ఆవ్ని ఏళ్ళల్లోనూ 
మాట్లాడిందీ మూడు మాటలు. నన్నాయన పలకరించింది అంతే, కొని 
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ఆయనకో ఆన్నిగంటలు కొలం గడిపి, ఆయన 'పెన పెద్దపెద్ద క విశ్వాలు, 

వ్యాసాలూ శాసిన వాళ్ళందరూ ఇప్పు డేరి? 

చలం లెఫే భమిటి? 

ఈశ్వరుడి దృష్టిలో మీరెంత నిలిచారో, మీకేంతెలుస్తు నాకేం 
తెలుసు? 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

13-10-59 

పీరేశళలింగంగారికి, 

బు కౌర్లు స శెప్పుడు ఎముఖ్య విషయం రాసినా దాసి న్యు 

లోకి వెళ్ళిప్ కోకా రు, చలం పు స్తకానికంతా స్మూత్రం మీరు బి న్య 

“ఫస్” అరుజాచలంనించి లేఖ! ఇంతవరకు దాన్ని గుత్తించి రాసిన 

రు లేరు. మీ ఉ త్రరంకో పాపే ఇంకో మిత్రుడు ba ఆ నంగకే 

రాశాడు, 

శ 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

26 - 10 - 59 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్డు. దీక్షితులుగారు నా డే ఉ త్తరాల్ని దాచివుంచారనేదే చాలా 

ఆశ ఎర కో రామ్మూ రీ ర్తి దాచివుంచాడు. కౌని అతని ను. తతా 

చెదర నాయి ఆతని చావు తరవాత, అహోబలరావు గారికీ తారానొ.; 

గారికి, నేను ఉత్త రాలు రాసినవి చాలా 'న్వల్బం, 

ఈనాడు చినా రావు, గారికి రాసినప్మీ (పసాద్, రుక్కిణీనాధ శా శాస్త్రీ 

గారికీ 'వీశేశలింగంగారికి రాసినవి అచ్చయినాయి గనకనా?' కరం? గేళ్యర్ 
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ఆచ్చేసిన డ్ర్ తరాలు ఆమ్ముడుహోతున్నా యా? ఎవరికి కావాలి ఆ ఉ తరాలు, 
ణన 

కక: ఉ తరాలు అమ్ముడు 2 పోతున్నాయా? వేదు. 
అనీ 

ఆయన మొగవారు. 

ఈశ ఇరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
భో 

5.11-99 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కొర్టు నేను రాసిందేమిటంపే దీక్షితులుగారు Man ,Male. 

కనక్క ఆయనకి నేను రాసిన ఉ త్రరాల్లో శృంగారం వేదు గనక్క అవి 

అంత Popular కొవేదని. కొని pm మగతనాన్ని గురించి రాయలేదు. 

ఈశ న్యరుడు అన్నారు. నేను మీకు రాసిన ఉత్తరాలు గొప్పవని శ 

వజీర్ రహ్మాన్ కూడా ఆ ఉత్తరాలు విలవై నవని చెప్పారు. కనక ఉత్త 

రాల్ని ప్రచురణకు సిద్దంగా గా పంచుకోండి. అవి ఎప్పుడు అచ్చు కావాలో 

అప్పుడ వుకాయి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకొ 

చలం 

13-11-39 

పీరేళలింగంగారికి, 

వజీర్ ర రహ్మాన్ పకపకని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. ఆతను చదువు 

కొంటున్నాడు కనక పకపక ఇర్క_డేవుంది. ఆందుకని శలవుల్లో ఇక్కడే 

వుంటాడు ఆతను, 

దీక్షి తులుగారికి- చలంలేఖలు, మ్యూణింగ్ను చదవారుగా.. -కొరదరి 

"కోవ అంతే, జీవితంలో నలిగి, కౌల్కి అన్ని ఆకలూపోయి భస్మ మై'ేనే 
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గాని వాళ్ళకి అరుణాచలం చేర ఆర్హత రాదు. చేరాక తిరిగి హోమం. 
(ప్రారంభం, కనక వోపిక పట్టండి. “ఇంక రెండేళ్ళ లోపు, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

23-11-59 

వీరశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. ఈ పెళ్ళిని మీరు అంత గొప్పగా తీసుకున్నందుకు 

సంకోషం, 

మీరు పడ్డ ని నబ్దిక లోంచి మిమ్మన్నుద్దరించా లం ప, మీచేత ఎంత 

సాధన చేయించాలో ఈశ్వరుడు ' కొని మీరు భావించుకున్నంత లోతున 

లేరు మీరు. ఒకసారి ఈశ్వరుడి చేతులో పడ్డ తరవాత కిందకి నారడ 

మనేద లేదు. 

విశ్వాసంకో వుండండి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

2-12-౨9 

వీరెశలింగంగారికి, 

మీకొర్తు. దేంబోనూ సుఖం కనపడనప్పు డే, దెంటోనూ లేని 

సుఖ౦ంకోసం యత్నం చేసాడు మనిషి. 

ఈశ్వరాశీరా గదాలకో 

చలం 

“12-59 

పీరెశలింగంగారికి, 

ఆవును, చిన్నారావుగారికి చలమంపే గొప్ప (పేమ, పట్టుమని 
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కొన్నేళ్ళు వదలక నిల్చిన గొప్ప మి(తుల్లో ఆయన ముఖ్యులు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

వీ రెశలింగంగారికి, 

సీ కారు. ఆవును. ఐంఘవులు అంతే. ఎందుకు వెళ్ళారు వాళ్ళ 
oe. 

చాయలకి ? 

వాళ్ళకి సరైన విల వె కట్టారు. కౌని వశ్యల సంగతి-కొందరు 
తో ఒక ల ఆపె దట అద చన నే wm, గా 

రాతల అనుఖవాట్లొ , మ[తుల ఆనుభవాల్ల్, వాళ్ళు గొప్ప శృంగారమైన 

జజజమసనస = జలు సుద ఇపంకాదు, 
ఎం గక మై ముగు వశ ల్ని కలుసుకున్నట్టు చెప్పుతారు 

పూర్వం (పబంధాల్లో కథల్లో అట్లాగే చదువుతారు. ఈ సభ 

సంస స్కారులు వొచ్చి వాళ్ళని సె నాశనం చ్రశా రు, టైగా పదదె నశస్తుల టు సేధలతో 

రాడిన ఈ చదువులవల్ల వాళ్ళపై క్, సీచాభ్మిప్రాయం వై దె భ్రచేరందేః అచదకొర 

ఆకర్ష ణ ఉన్న వాళ్ళందరూ సినిమాలచుట్టూ చేరారు. ఆంకేగాక ఈ 

ఉదోగాలలో చేరిన స్త్రీలవల్ల వేశ్యలకి Competition ఏర్పడ్డదీ, 

అదంతా అట్లా వుంచి-వాళ్ళ నా స్పెతిలోకి దించిందీ మొగవాళ్ళ 

కౌమం. వేశ్య డబ్బుకి దేహాన్ని స్తే, మొగవాడు డబ్బిచ్చి దాన్ని కొను 

కు_ంటున్నాడు, ఏదీ ఎక్కువ నీచమో నిర్ణ యించడం కష్టం, పశ్య తన 

బతుక్కి. తనని ఆమ్ముకుంబోంది గనక ఎక్కువ క్షమార్చజణార్హురాలు- 

గౌరవనీయులైన ఈ మనుషులకన్న ఈ భార్యలకన్న. 
పాకీవాచ్ళ మురికిని అసహ్యించు కున్నట్టుంటుంద్క్ వేశ్యల్ని 

లోకువగా చూడడం. పోనీండి ఈ ఉపన్యాసం- 

1962 వొచ్చేస్తోందీ, 

1961 ఆఖర్లో పిలుపులు వొస్తాయి భక్తులకి. నా శుఖవా ర్తల తెలుగు 
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జప వము. షు రానా టు జై వ నాలాల ఆరో) శా PL స్య వా రి కావొచ్చింద.' రుబాయిలు అచ్చుక్ అళ్ళాయిం బుజ్జిగాడు శిన్నారావు 

గార లేఖలు కానా 

ఈశ్వరాశీరా గెదాలతో 

చలం 

1-2-60 
బ్లో 

రేళరింగంగారికి, 

మ్ కార్డు, కొంతంగారికి అప్పుడే జవోబు రాశాను, ఏందుకు 

pon 

మన లోపాల కేంలెండి.. ఈశ్వరుడు చూసుకుంటారు. 

| ఈశ్వరాశర్య్వాదాలతో 

చలం 

8.2.60 

వీరేశలింగంగారికి, 

మెమదీవరకు ఉన్న. ఇంటో లేము. ఎదురుగావున్న ఇంకో ఇంబోకీ 
మారి ౩౦డు సంవత్సరాలయింది. ఇక్కడ మల్లెలూ లేవు. మామిళ్ళూలేవు, 
మల్లి లు వానాకొలంలో పూస్తాయి ఇక్కడ. ఈ ఏడు మామిడిపూత ఇంకొ 
లేదు. ఈ చుట్టుపక్కల కోయిలలూ లేవు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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వయ” భో సై ఇం 

ఎరెశలింగంగారికి, 

మీ ఉ త్రరం మరి కొాలమంపే ఎమనుకున్నారు! అంత పాడయింది. 

స్వేచ్చగా వుంపె ఇవన్నీ ఎదుర్కోవాలి. ఇటువంటి ఆపదల్ని ఎదు 

eg శక్తి లేకపోతే ఇంక స్వేచ్చకి ఎట్లా ఆర్హులు కొగలరు. 

ఈశ్వరుడు ఎప్పుడూ మనని కష్టాల్నించి కాపాడి కే, వుత్త సోమరి 

బెతులమయూ, చాతకొని దద్దమ్మలమూ ఆయిహాచుంబాము; ఈశరప్ప్ముతు 

లంబ ae i ఆమా [5౩0౨1 వాళ్ళ పర్లు 
ళా 

విని సంకో షిస్తాను. ఈకశ్యరుడి'పె విశ్వాసం కో పుండండి మీ ౩ ఆవదా 

కలగదు. ఎందుక ట్లా భయపడతారు! 

ఈశ్వరాంర్వాదాలతో 

వలం 

వః ళు 

27-2-60 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మ్ కార్లు, ఏం పరవాలేదు ఈశ్ష్షరధ్యాన౦ చెయ్యండి. (ప్రతిదానికి 

ఆట్లాభయపడి కుంగిపోకండి, ధిరంగా నిలబడండి. ఈశ్వరుడున్నారు, 

ఈశ్వరాశరా ఇదాలకో 

చలం 

11-4-60 

ఏిరెశలింగంగారికి, 

అవును. చావుకో అంతంకాౌదు బతుకు, అంత మైతే చాలా సమ 

స్యలు తీరవి లోకానికి. దుర్మార్గం మరీ పెచ్చు పెరిగేది, 
| త 
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మనజోటి చాతకాని వాళ్ళకి బతుకు తెరువే సానా "కాదు. శిక్ష 

తప్పించు లట క ఖభయంవల్ల నే ఈ we ఆగా 

ఈశ రాశిర్యాదాలతో 

చలం 

బ్లు 

26-60 

పీరెశ్షలింగంగారికి, 

మీశిద్ద ఎంకో హాయిగా రాశారు ఉత్తరాలు, దరూ 

ఇంతలో పాపం! 3. V. N. గారికా దెశ కవిత గోల! 

మీరు పెళ్ళినప్పటినించి ఒకపే మితుల్కు ఇళ్ళు పట్టకంశా ఒకే 

మ్మితులు, తారకం & family ఇవాశే వెళ్ళారని చెప్పండి BVNక¥. 

నరిసింహ స్వామిగారు ఇంకా ఉ ర మామిడి పళ్ళు ఎన్నో, 

మీరిక్కడ నొదీలి వెళ్ళిన పనసపండు ఎంకో బావుంది. ఇరవై మందీ 

మ్మితులు ఇంకౌ ఎగా తిన్నారు దాన్ని, దానికోసమే ఆంత దూరాలనించి 

వొచ్చినట్టు, బదు _ 
ఈశ్యరాళశర్యాదాలత్ 

చలం 

11-6-60 

పీరేకలింగంగారికి, 

బు కార్డు, నామాటలనే ఉహోద్దాతం౦గా వస్తే నా ఊఉ త్తరాలకి నెను 

జా ఇచ్చుకున్న వ తుంచేమో! ఎమెనా ఆద ఈశ్వరుడే చయించిన 

పని bh నా అభ్యంతర మేమెపుంటుంది! 

రాస్తేనేర మీ ఆంధ్రదేశం చలాన్నిగాని చలం రాసిందాన్ని 
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గాని ఎన్నటికి తీసుకొదు. కొద్దిమంది మీవంటి వారు, హార్యాజన్మ విశేషం 

వల్ల, తప్పు పుట్టారు, 

ఈకశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

8-7-60 

సిరేశలింగంగారికి, 

మీ కారు, 14న (ప్రళయం రాదు. ఇప్పుడప్పుడే ఏం భయం లేదు. 
ఏతే 

అందరం బా పున్నాము, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

| 2171—1—60 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీ Express ఉత్తరం, మీ బదీలీ సంగతి, తనపెన విశ్వాసం 

వుంచమన్నారు ఈశ్వరుడు, ఏ కేద మండో అదీ జరుగుతుందీ. ఆయినా 

నంవత్సరననలో అన్ని సమస్యలూ తీరి పోతున్నాయి కద! పోని ఒక్క 

నాలుగైదు నెలలు. అందాకొ ఓర్పుకోండి. 1961 దాకొ, నర్సీపట్నం 

నరసింసోరావుగారికి ఈశ్వరుడుపై విశ్వాసం లేకేం? మొన్న మొన్నటి 

దాకా తన కుటుంబానికి మ్ముతులకి ఏ మొచ్చినా ఈశ్వరుడి సహాయం 

_కోసం రాసేవారు ఏ కొంతనమ్మకంకోనో! ఏనో ఈశ్వరుడి నించి 

వొచ్చింది తీసుకోవాల నేకొన్సి ఆఖరికి తమ విశ్వాసాన్ని కాడా ఇయ్య 

లేని వాళ్ళకి ఏం జరుగుతాయి? దాంకో ఆ వున్న కౌన్హ్ విక్యాసమూ 

వూడ్చుకుసోతుందీ. ఆందుకనే ఏసు “వున్న వాళ్ళకి ఇంకొ ఇవ్వబడు 

తుంద, లేని వాళ ద్ ఉన్న కోస్తే వూడ్సుకుపోతుందీ.” ఆంటారు, 

మా ఇంటికెదురుగా ఓ గుజరాతీ ఆమెవుండ ఇప్పుడు. చిత్ర 

తన పిల్లల గొడవ చెప్పకుంటే ఆమె తనకి పిల్లలులేరని గోల. అట్లాగే 
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మీకేమ్మో ఉఃథుపేశూ లేదని దీగులు, నాకేమో “ఎంత అదృష్టం ' ఎవరికీ 
తెలీకంశా బతకడం !” అని, ఊరూపేరూ వుంపే వాటిని వొదులుకుని 
ఈశ్వరుణ్ణి శరణు చొచ్చడం సులభమా బాబూ | 

నా ప్పస్తకాలే నాకు కీ ర్తిసీ డబ్బునీ ఇస్తే ఏ అదృష్టం వల్లనో 
కి వొచ్చినా నా దృష్టి పథత్రికలపైన్తా మనిఆర్షర్లపై నే వుండేదీ 

కద ! పూరు పేర్లం శు నాకింత విరక్తి కలిగేట్టు ఈశ్వరుడు చేశారు. గన 

కనే పూరుపేరు లేనివారికి ఈశ్వరుడి ఓదార్పు నివ్వగల _ భాగ్యంనా! 
_ నొటికి అభ్యమయింద్కీ అట్లాగే పేరూ పూరులేని మీరు ముందుముందు 
ఎంతమందికి నిజమైన శేజోబలంతో దాహం తీర్చుటోతున్నారో 

వూరూ పేరూ మరిస్తేనేగాని మనమెవరో మరిచిపోశేనేగాన్సి ఈ 
విద్యలో సలంలేదు, 

అనీ 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

3-8-60 
సీరేశలింగంగారికి, 

మీకు అసలు టీచరు ఉద్యోగమూ ఏ ఉద్యోగమూ సరిపడదేమో ! 
దీమ్లీలో పున్నన్నాళ్ళూ బదీలీ కావాలన్నారు. బిదీలీ అయింద. అయినప్పటి 
నించి. గోల, ఇప్పుడు (పతిరోజూ మీపెన అధికారం చేసెవారుశేరు. 
హైస్కూలులో (ప్రతిరోజూ ఇంకోరూ పెత్తనం చహివుంటారు, అప్పు 
'డెటా వ్రరిపారు ? 

ag నాలా 

ఈశ్వరుడ: మిమ్మన్ని అస్నే చోర్నుకుని అక్కడ వుండపునా ఎరు. 
ఇట్లా ఆయన మౌట్మఫకొరం నడుచుకోవడ౦ ఆధా ప్రకార మార్గ ౦లో 
జు. ప జా. 

/ జు దటి బుట్టు. ఆట్లాణాధని భరించ లేకపోతే ఏ మా తం ఈశ్యరజీఏికా సికి 
పనికిరాము, 

మీలో ఆ Superiority Complex వంద. మనంవున్న పరి 
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స్పితులకి మనం స్వతహాగా ఆతీతులమని, మనం Superior ఆయినా 

ఆధా్యత్మిక జీవనానిక్కి ఆ భావం విషతుల్యం, ఆ భావాన్ని అణీచి వెయ్య 

డానికే ఈశ్వరుడు అట్లాంటి పరిస్థితుల్ని కల్పిస్తోవుంటారు. మొకానికి 

మీరిక్కాడికి “నొచ్చి వున్నకాలం వృధా నొందు; ఈశ్వలశ క్రి కి బ్ర యుప్రై పని 

చేసిందీ. ఆహాన్నిి తిరుగుబాటుసీ రేపిందీ. 

మీరు విడిచినా ఈశ్యరు డెట్టానూ విడవరు. ఒకసారి ఈశ్వరుళ్లి 

శరణన్న వారు ఆయన్నించి తప్పించుకోడం అసాధ్యం. 

ఎం పరవాలేదు. ఎన్నటికీ మీరు భా ఇవస్న (ప్రణయ 

కోపాలు, ఇవి నాకు బాగా అనుభవం భగవాన్తో ! ఎంతమందో ఇట్లా 

భగవాన్ పైన ఆలిగిందీ, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

న 1-11-60 

పీరేశలింగంగారికి, 

తెల్లారక ట్ల జ్ఞాపకం వొచ్చారు. బళ్ళో ఏ గొడవలూ లేకంగా 

సుఖంగా ఉన్నారా | అనుకున్నాను. 

ప్మతికలు ఎందుకు మధ్యలో ఆగిపోతాయి. అట్లాంటి కొరణాల్లో 

ఒక్ దా వవ వా దెవదళ్తానికి క్కాణా 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

10.11.60 

వీరెశలింగంగారిక్కి 

సీ డ్ తరం. ఎందుకొ ఫ్మత్రికల Cuttings సాకు. వాటినీ చదీవే 

129 



పో అ అమ 

కభాాలేపు, బుద్దీలేదు నొ నాకు పంపకండి. మీరుసశే చలా లాన్ని వెనక సు 

కుని ముందుకు "హకడంలో కురదిపారు 

ఇంకెన్నాళ్ళు అశాంతి; 1962 ఫిబ్రవరి దాకానేగా ! ఆనాటికి 

వాళ్ళని సిచ్ళు మింగెయ్యడమ్మో అదీ తప్పికే మనని వాళ్ళు గుర్తులేకండా 

తరిమెయ్యడ మో జరుగుతుంద, ఏదీ ఎట్లాఐనా త (ప్రపంచం రొద తప్పి 

తీరుతుంద మనకి, 

సె దాన్న haps జీవితం *” అనేద. bbe ను హా డా 

తి రప్పించి కోలేము. క నోరుమూసుకుని భరిద్దాము. “చివరయైసా బాధ 

మిగిలిపోయింది. ఆదీ చెల్లించాలి త్ కర్మ దేవతకి రుణపడాము. 

ఒక రెగతి. ఈశ్వరుడిలో విశ్వానం-చాతనై నంత, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

21-11-60 

ఏరెళలింగంగారికి, 

మ్ కార్డు, మై చిత్రకారుడి SN 0 కళఅఖ్క. రదు. 
వాళ్ళోకి అత తెలీదు. ఒక కళతో పుట్టడం దురదృష్టం. చాలా అశాం 
తికి కారణం. (పశాదరణ దొరక్క పోతే, ఎడతెగని దుఖ్క_౦. (పశాదరణ 

దొరికిందా ఆ ఆదరోణ ఆతన్ని శుద్ద గాడిదని చేస్తుందీ, గ్ గ ప్పకళ 
ఎప్పుడూ ఆ మనిషి జీవితంలో ఈం న సౌందదు. ఆ మనిషికి 
వ్యధ తప్పదు. 

రీనికంకా ఒకే Solution. సూర్యాపు Artists మల్ల రచయితల 
మల్లె తమ కళ్లని ఈశ్యరార్పితం చెయ్యడం. 

ఈ కౌలంలో. ఆద చెయ్యడం ఎట్లాగోకూడా మరిచి పోయినారు. 
అందువల్ల నే ఈ ఆళాంతి. ఈ f 3122002. 
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ఎవరి పాదాలనించి కళానవంతి ఉదృవించిందో, ఆది అక్కడి 

చేరుకోనంతకాలం ఆకాంతి తప్పదు. జనపదంలో (పవహించని, ఎడారిలో 

ఇంకనీ- చివరికి అక్క_డికే అర్చితం కావాలి. 
ఈశ ఇరాశీర్యాదాలత్ 

చలం 

13-12-60 

సీ శేశరిగంగారికి, 

నం. ఇంకొ “పేదలక్కీ ధనవంతులకీ ఎందుకా ఫెదం మీ 

| "సేదలంపే, ధనంలేని ధనవంతులన్నమాట అందరూ ఒక మే, 
న్ py 

ధరి మనసు 

మిమ్మన్నిక్కాడికి జనవరి 3 న రమ్మని ఈశ్వరుడు ఆహ్వానించిన 

ఉత్తరం ఆందలేదా ఇంకా ! 
ఈశ్వరాశీర్వాదలతో 

చలం 

21-12-60 

పిరేశలిగంగారికి, 

బర ఉత్తరం, 1962 ఫిబవరి 9న జగత్ (పళయం. ఆ (ప్రళయం 

విషయమై స్వయంగా (పస్తావించ్చి దానికి అవసరమైస ఏర్పాట్లని చేయించ 

డానికి కొందరు యువక భక్తుల్ని పెలిపించుకుంటున్నారు ఈశ్వరుడు, 

ఆ సమావేశం జనవరి 3 జయంతి రోజున జరుగుతుందీ ఆ యువ 

కల్లో మీ రొకరు. దానికి ఆహ్వానించారు మిమఢ్రిల్ని. కనక తప్పక రండి, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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27-1-61 

హారునే ఒక Centre చెయ్యండి. అచేకదా .ఈశ్వరుడు చెప్పింది. 

ఇం సిటి మెరు సరిగా ఆర్హం వం దు ఎవరన్నా మీద్వ్యారాన 

రక్షణ హొండారి. అంతేకాని జలంనింవి కొండల్లోకి పాఠి పొమ్మని 

(ప్రచారం చెయ్యుకండి. అది పుత్త భయ పెట్టడ మె అవుతుంది. వాళ్ళని పారి 

బొమ్మని చెప్పినంత మాగ్రాన వాళ్ళని రకించగలరా మీరు | మీరు సాపించ 

రక్షణ కేంద్రానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఈశ్వరుడి రక్షణ వుంటుంది. వాళ్ళని 

పారిపొమ్మం పే ఎక్కడికి పారిపోతారు వాళ్ళు. 

మీరు వాళ్ళని ఓ రక్షణ కం[ద్రంలోకి చేర్చలేకపోక్కే (ప్రచారం 

మానెయ్యడం నయం. 

మిమ్మస్నీ, మీ భార్యని, ఇక. డికి రమ్మని చెప్పారు కద 

ఈశ్వరుడు 1 

Ch ఎందుకు పూరికే అట్లా నిపోని సంచేహాలకీ న్లలమెస్తారు మీ 

మనసులో ! 

మీరు కొదు మెమ్మన్నీ కాపాడుకునేది ఈశ గరుడిలో పిశ్వాసం 

వుస్నంతకాల6 మిమ్మన్ని ఏదీ చెళచలేదు. ఆరుశాచలర వెళ్ళిపోదాం, ఆని 

నిశ్చయంతో హోయిగా ఎందుకు పుండరు ! మిమ్మన్ని కొపాడవానని 

చెప్పారుకద ఈశ పరుడు, ఆమాట సంచెహమైతే మనకింక దీక్కైకాడ ? 

“ఆంకా ఆయన (ప్రేమే. ఆయన్ని ఏంచేస్తే ఆదే చెయ్యనిండి” 

అని గొప్పగా ఓమూల రాస్తా “ఆయన ఏం చేస్తారో మాపైన అను 

(గ్రహం వుందో లేదో” అంటో వాపోతా కెందుకు ? 
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ఇదీ చాలొ కిష్టమైన కాలం. మీవంటీవారే పూ ర్ల విశ్వాసం 

2? మిం వుండక పాగిసలాడుకోపుం పే, తక్కిన వాళ్ళ గతేమిటి జ 

రక్షణ నివ్వగలరు ? 
ఈశ సరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

ఖః 

23 ~ 3 -~ 61 

పిరెళలింగంగారికి, 

మీ డై రి చాలా చావుంది దెవదతానికి పం౦పనా |! 

కురంగేశ్వ[రావు బి పొటోలు పంపలేదు హ్మత్రికల్లో ఉగాదికి. పంచాం 

గాలలో [ప్రళయాల సంగతులు చదువుతున్నారా ౧) అట్లానే మాట్లాడుకారు 

లెండి అక్టోబరు దాకొ, ఎందుకు కొందర పడకారూ,. ఇన్నేచ్చ + ఈదామ్ము 

గొడవ పడడమూ ఈశ్వరుడు ధై ధర ర్యాస్ని, నిశ్వాసాస్నే రాయించి 

వాట్లు పెట్టడమూ దుజ్జగించడమూ, అన్నీ దాటుకు వొచ్చాము. పదీనెలలు, 

న పడకండి. 

ఈశ్వ్షరాశిర్వాదాల తో 

చలం 

ఎఎ డీ = 61 

వ్ రశలింగంగారికి, 

మీ కార్డు. మీరు పంపిన డెరీ ఎక్కడ పెట్టానో కనపట్టం 
లేదు. మీరు [శమ తీసుకుని ఇంకో కొపీ పంపాలి, చూసి అవనర 
మనుకున్న వాక్యాలు ముందు చేరుస్తాను. కొని ఆ దేవద త్రం అసలు 
బయటికి రావడం మానేసిందీ. తొందరలేదు. కౌని పంపండి కృతయుగాని 
కన్నా ఉపయోగపడుతుంది. 

సత్యం రాశారు పెళ్ళి ఆగిపోయిందని, చుంచి సంగతి, శశ) 
నాటకం కాపి నాకు మతులు పంపారు. కొని నేను చదవలేదు, ఈ 
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(పళయవా ర్రలలో చూస్తున్నారుగా. వింతటి ((పమలు వై టవడుతున్నా యో! 

రోజూ తిండిలేక మద్రాసులో మాడుతోవుంప్కే శ్రీశ్రీకి వాళ్ళమీద 
జీవితంతో (ప్రమలేదుగాని మరణంలో (పేమ ఒక్కసారి పొంగి 

వొచ్చింది, 

ధనమూ కీర్తీ ఎట్లా మతిని చెరుసాయో! ఆ నాటకంలో అంత 
అహంట. ఇట్లా పెంచుకుంటున్నారు తమ ఘనతల్ని. 

ఎవర్ని కదలించండి. ఇదెరకం. 

ఈశ్వరాశిర్యాదాలకో 

చలం 

13-4-61 

వీరేళశలింగంగాకికి, 

దిక్కులేని వాళ్ళు లోకంవల్ల గాయపడ్డ ఆర్తులు ఈకాలంలో 
కాడా డబ్బుచేసుకోలేని మొద్దులూ కోరుకుంటారు (ప్రళయాన్ని. దెశం 
లక్షలతో దొల్లుకో వుంప్త ఎవరికి దొరికింద వారు ఏదో విధంగా వొళ్ళో 
పోసుకుంటో చాలా ౨౬93” గా వుండేకాలంలో (ప్రళయం వొస్తుందం పే 
నమ్ముతారా? తన్నలేదు నయం. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

25-4-61 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

డె రీకాపీ అందీంది. కాని ఆ చేవద త్తం ఆగిపోయింద. High 
50%001కి పోశకే ఏదో వొరుగుతుందన్న మీరు పడ్డ ఆరాటం ఈశ్వరుడిలో 
నిష్ణాూరాలూ జ్ఞాపకం వున్నాయా? మననుమారిందీ- ఉన్నదాంతో తృప్రి 
పడి- వోర్చుకోడం నేర్చుకోండి. బతుకు ఇట్లాగే గడుస్తుందీ. లోకంలో 
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పుట్టాము. లోకంరీతి అట్లాంటీదీ. ఈ సుఖ పడే వాన్ళ అట్లాగే లోకంలో 

adjust ఐ వోర్చుకుని తల వొంచుకు బతుకుతున్నారు. అదీ చాతకాని 

లు 
జి 

ఇష్షంలేనివావ్శ బాధలకి సి ద్దం కావలసిందే. కోరి తెచ్నుకుంటో “ఈశ్వరా 

ఆంపే ఏం [వయోజనం! 

సమైశేనేం! ఇంక 8 నెలలు, అప్పుడై నా మనసు మారిశేనేకాని 
శాంతిలెదు, 

ఈశ్వరాశీరాషదాలకో 

చలం 

24-5-61 

పీరేశలింగంగారికి, . 

మీ కార్డు. ఇవి సహజ సాధారణమైన సంగతులేగా! మీ ముగ్గురిలో 

ఎవరికి ఎక్కువ వాధలేకంశా సమసా $ పరిష్కారం చెయ్యమని ఈశ్యరుజి 

(వతి ఉదయసాయంకాలూ {= ర్రించండి, 

ఈశ్యరాశర్యాదంకో 

చలం 

15-6-61 
పీరేశలింగంగారికి, 

“ఎందుకట్లా నిరాశపడి, విరోధించి కుంగిపోతారు. 

భగవాన్ని (వొర్టించండి. ఆసన్న చక్క_బడతాయి. 

ఈశ్యరాశ్రా ఇదాలకో 

చలం 
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౨/*౮-01 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉ తరం, ఇంత అనుభవముండి, ఇంత తెలిసిన మీరు ఇటా, 

రాయడం while సంఘానికి విరుద్దమైన పని చేశారు. వొచ్చిన 

బాధల్ని సాహసంకో ఎదుర్కోండి. మీసాహసాొనికి మెచ్చి ఈశ్వర 
హాయం లభించవొచ్చు, 

లేదా ఈశ్వరాజ్జికి హూ. రిగా అర్పించుకో౦డి. అంచకేకాని చూసో 

చూస్తో కందీరీగల గూటిని రేప్మి “నేను చేతిని అక్కడే వుంచుకాను. 
నన్ను ఈ కందీరీగలు కుట్టకండాచెయిి.” అనడం ధర్మంకాదు. 

ఈశ్వరుడు ఎందుకు వొదులునారు మిమ్మల్ని. ఒక్క. నిమిషం 

కూడా వొదలలేదు. ఆందుకనే ఈ ఉపద్రవాలు. 

నిజంగా యోచించి తెలివి తెచ్చుకోండి. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

10-7-61 

ఏీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ రిజిస్టరు వ్యవహారం. మీ మ్మితుడు చలంగారికి చలమం పే 

ఎంత గొప్ప భకో ! 
స 

కాని ఆయనగీశాలు అన్నీ echoes దతిధ్వనులు, ననేసీ మె మెచ్చు 

కో లేనందున వాధపడుతునా ఎనుం 

ఈశ్యరాశిర్యాదాలకో 

చలం 
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12-7-61 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

ఏ పరిస్తితుల్లో నైనా పాపంలోనై నా, నరకంలోనై నా నువ్వే 

గతి అని (ప్రార్థించండి. ఈశ్వరుడి చేతిని మాతం వొదలకండి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

15-8-61 

వీరేశలింగంగారికి, 

నా బతుకెట్లా ఆని ఆలోచించేవారికి అరుణాచలం వాసం 

అసాధ్యం. 

నా బతుకెట్లా అని ఆలోచించలేదు ఈ లోకంలోకి వొచ్చినప్పుడు, 

ఆ విధంగా కావాలి మనం (క్రమంగా, 

తల్లి దగ్గరికి పరుగెత్తుకొచ్చే పిల్ల నా బతుకెట్లా అని Condition 
పెట్టి ఆడగదు కద! 

కొని నా బతుకెట్లాలో “బ్రతుకు ఆంటే అర్థమేమిటో దాంటో 
ఏమెం Include ఐ వున్నాయో ఆలోచిందుకోవాలి, తల్లిదగిర తుదార్తి 

తీర్చ కీరం మ్మాతముంటాయి. కౌని మానవుడు ఆంత మాగతంకో తృ పి 
పడకే! 

ఈశ్వరా శీర్యాదాలతో 

చలం 

25-8-61 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు, ఎందుకు ఇంత యోచిస్తారు! 
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నిం జరగదోతోం నో చూడండి. కొద్దీకొలం ఇంక, 

కొందర పడకండి. 

క, M0. ఆందంద. Thanks. 

కొన్ని చాలా ఆ నాటికి అవసరమైన వంట పదార్థాలు కొన్నా! 

ఈశ గరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

21-11-61 
వీరేశలింగంగారికి, 

మ్ కౌర్షు. పత్రికల వాళ్ళకి (ప్రభుత్యం ఆదెళం వొచ్చినట్టుంది- 

(పళశయ వార్తల్ని (ప్రకటించ వొద్దని, ఇదివరకు వారం వారం వార 

లాల్లొ లోక పరి స్తితుల్ని సూచిం చేవారు బాగా జోరు తగ్గించారు. (ప్రజా 

దరణ జొ డాలస్కీ మంచి భవిష్యత్తు చెప్పి డబ్బు సంపాయించు కోవాలను 

కనే in ఏం భయంలేదని రాస్తున్నారు. వాస Safe side న 
వుంటారు. |వపళయం వొస్తే ఏమచ్యూ రాదన్నావ? అని అడగణానికి 

ఎవరూ వుండరు, ప్రళయం రాద్యా రాదన్న వాళ్ళచె విజయం. దెవు 

డున్నాడు ఆనే వాళ్ళ విజయం మల్లే, ' 

లే 

ఇక్క-డేమి విశేషాలు ఉంటాయి. చిత్తూరునించి నారాయణమూ ల్తి 

గారి కుటుందిర ఈశ్వరాధ్యర్యాన ఇక్కడే & ఓ చిన్న ఇంబో కః న్నారు. 

కృష్ణ అనే టీచరు (పరుచూరి భార్య) మాతో వుండిపోయారు. మా పాఠ 
శాల కొలేజీ అయింద, శ టీచర్లు 4. విద్యార్దులు, 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చల 



17-2-62 

రొక్షిస్తానని రాయమన్నారు. “నాపిల్లలు ప్రళయానికి సిద్దంకాలెదు. అందుకు 

ఆపాను అన్నారు. మీరు సకానగరంలో 40 రోజులు వుండాలని వొచ్చా 

రుగా! ఆ 40 రోజులు వుండి తరవాత గజపతి. నగరం వెళ్ళమన్నారు 
లై ర్యంగా, 

f 

ఈశ గరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

6-5-62 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. విని ఈశ్వరుడు చాలా మాట్లాడాడు, బైట (ప్రపంచ 
మంకా మారినా నాశన మైనా భక్షుల కి ఏం వొరుగుతుందీ. వాళ్ళ హృద 

యాలు మారాలి, ఆ పరివ ర్హనకే రః కష్టాలన్ని. 

పార్వతీశంగారు ఆ(శమం ఏర్పరుచు కుంటున్నారనే తెలీదు, 
మాకు! 

చూస్తున్నారుగా ఎంత పరిపక్యం చెందామో భక్తుల 'మసుకునే 

వాళ్ళం. లోపల మనం ఎట్లావున్నా సర్కె మనం కాంక్షించేదీ దీ ఓఆ[శమం, 

మనం మారడానికీ గంటలు లెఖ్క- పెడతాము. కాని ఈశ్వరుడి 

చేతిలో యుగాలుడి న్నాయి మనని సిద్దం చేందుకు. 
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నీమెకేనేం [ప్రళయం వొచ్చినప్పుడ్కు నునందర్నీ కాపాడకానని 
రాయమన్నారు ఈశ్వరుడు. 

ఈశ గరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

8-6-62 

పీరేశలింగారికి, 

ణం కార్డు, అపుసు మనం కలలుగన్న లోకం దట ఏర్పడలేదు 

గనక, దాన్నిలోపల సృష్టించుకునే (ప్రయత్నం చెయ్యాలి. 

జగదిశర్ బాపున్నారు. 

ఈశ్వరాశీర్య్వాదాలకొ 

చలం 

16-6-62 

వరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. మీ భార్యగారికై విభూదీ పంపుతున్నాను. రస్సెల్ గారి 

వాక్యొలు చాలా బావున్నాయి. మానవులపైన ఆయన (ప్రమ చూడండి. 

ఆయన Natures నంగతి మాట్లాడు తున్నాడుగాని ఓ (పత్యేక 

మెన మనుషుల్లో మార్పు చూడటంలేదు. నా చిన్నతనానికీ ఇప్పటికీ ఆ 
మార్పు నేను చూస్తున్నాను. 

కొని ఏ యుగం ఆందం ఆ యుగాని దై నట్టు ఏ యుగం నీతి ఆ 

యుగానిదేమో ! 

ర స్పెల్ గారు మనుషులకి తెలివి లేదని వాపోతున్నారుగాని నీతి 
లేదని బాధవడటంలేదు. 

ఈశ్యరాశిరా ఇదాలకో 

చలం 



"27-6-62 

కేశలింగంగారికి, 

మే కార్లు. అపుసు, రస్ఫెలొని అమెరికౌలో ఓ యూనివర్సిటి వారు 

దొమ్మన్నారు, కొని అతనికి కులంలో సంఘంలో మతంలో పెలి రాలేదు, 

కనికి ఓ పెద్ద following ఉండేదీ, 'పెగా ఆయన 1౦16 

మదు నాకిచ్చిన రూమీ పుస్తకంలో అతను ఎరుకున్న పద్యాలూ 
అస బగ జ ఇ” క A ra ల 4 నాగా ౩ ఆసలు మాలు దాంవా ఎక్కువా పలకలేదు, నాకిప్పుడు 5 

గా, చెప్పవలసింది ఏమీ కనపడదు 

ఈశ్యరాశిర్వాలతో 

చలం 

7-7-62 
వీ రెశలింగంగానికి, 

ఆసలు బాధా (పవిణునికి రాశారు మీ బాధల్ని గురించి, జీవితమే 
ఓ పెద్దరోగమన్నారు భగవాన్, వాధలెప్పుడూ. తప్పవు, బాధల్ని ఎవరూ 
తీసెయ్యరు, బాధపడకండా వుండగల శ కికోనం (పారించండి అవి థి న్ 

J, వాచె ఆని గుంజుకున్న కొద్దీ ఇంకొ బాధ, 
గ 

కులస్య సుషాల౩౦ ? ఎప్పుడూ వుండనే వున్నాయి. (పతి నిమిషం (పతి 
జీవి నుఖిస్తూన వుందీ. కొని మీవంటి నావరటి అభాగ్యుడు బాధో . వేపే 
ముహం తిపి రెండోవేపకి 8వ షంలేక 

న ప్పి తిప్పడం చాతకౌక్క ఇష్టంలేక మొర్రో మని 
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భో ప జజ ఇ జ్ ట్ శకి గ్ర ఒప ద్ గొల కెత్తుూడుం తస జుట్టు స మళ్ల, విమ నిఇ విశ్వాసంతో 

పుండమ మన్నారు ఈశ్వరుడు. 

వీ రెశలింగం గారికి, 

న్ కార్డు, ఉత్సవం జాగా జరిగిందీ. పాత భకులు ఎవరూ రాలేడు, 
అతో 

నొంఠమంద నించి ఆసలు జవాచువ నేవు, ఆనలి। వ స్ట 

రాయడమే మానేశారు. 

[ల్లో i ల 
ta (దో 

న ల్లో 

ఆంతే. అట్లా గట్టిగా ఊదర పడిడేనేగాని మనం పాతుకన్న చోటు 
నించి సుఖంలోంచి కదలం. 

అందం డైట్ వారి sg బలి కోరుకుంది. కొని కౌంత్కి ఎవరు 

కాంతిని ఆధిలషిస్తారో వారి నే బలి తీసుకుంటుంది. 

ఈశ వాశీరా రా్యాదా దాలకో 

చలం 

స్స 

22 -9 = 62 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. మే గీతం బాపుందీ. 

గాందీగారి జీవితం Luis Fisher రాసింద దొరికించుకుని చదవండి, 
గాంధీగార్ని గురించి మీరు రాసిన వన్నె నిజం. Beauty, art, mora- 
lity, Truth-ఇవి చాలా వి చ్రర్నుహైన ఇళ ఆరాలు కలవి, మానవుడి బుద్దికి 

మించినవి. కనకనే ఒక్కాక్కరు ని ఓ కోణం నించి చు సారు 

అందువల్ల నే ఒకరు చెప్పింది. య తోస్తాయి. అ 

దృక్పధ మెక్కడ ? ఇర౭దీ ఎక్కడ ! ఇద్దరికి వంత దూరమో ! 
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మ్ M. ౦. అందంది. సుభవా రల మీద చలం వ్యాసొలూ, మారా 

ఆనే నవలా అచ్చు ఆఫీసుకి కదలే యత్నంలో వున్నాయి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

29-9-62 

మీ కొర్డు. అందరం కులాసాగా వున్నాము, వజీర్ రహ్మాన్ 

ఇక్కడే వున్నారు వుద్యోగానికి [ప్రయత్నం చేస్తో చలం ఉ త్తరాలు- మీ 

బు రాయడంకో వాటి పనిపూ రి ఆయిందీ, అవి ౨40110 

లోకి రావాలని మీకు కుతుహలమని నేను నళ85650 పళాను, ప(్రికలని 

చలం మ్మతులక్ రాసినఉ తరాలు (ప సకం) వె టికి వొచ్చే ఛాన్సు 
అలాల i జాల వా 

కూడా కనపడుకొందీ. కొ త్రవ్యాసాలకో (పచురణలకో b1syగా వున్నాను. 

ఈ చాతకొల “త్వరలో” అనే దాని వగ్గిరే పేచీ ఎంత త్యరలో | 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

3.10.62 

ఫీరెళలింగంగారికి, 

ము ఉ త్తరం. AscarWilde8 (ప్రజలు[బహ్మరధం పటారు, గొప్ప 
ళు 

గొప్ప వౌళ్ళం౦తా ఆతన్ని బతిమాలి ఇళ్ళకు తీసుకుపోయేవారు. అతను 
మాట్లాడి తే చాలు అతని Wit కోసం పడగాపులు పడేవారు. ప నకొల 
వల్లా నాటకౌలవల్లా ఆతనికి చాలా డబ్బు వొచ్చింది, చక్రవర్తి నను 
కుంటో చ్మక్రవ 8 డాబుకో తిరిగేవాడు ! 
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baggie A 

మొగవాశ్ళరో 56% సంబంధ మున్నదనే ౮2856 పెట్టారు. అతని 

వీరోధలు-ముఖ్యం అతను 'స్నెషపాతం పెట్టుకున్న యువకుడి తండి 

ఒకతను. ఆ పని శిక్షెర్ద౦ం. కనక ఆతనికి శిక్ష పడ్డది, జైల్లో గొప్ప కవి 

త్వమూ De profurdis అనే పున్దకమూ రాశాడు, దాంటో ౮695 ని 

గురించ గొప్పగా రాశాడు. కొని మనిషిలో ఏమీ గొప్ప మార్చు కన 

పడదు. జైలు నించి వొచ్చాక కొ త్త జీవితం [పారంభించలేక పోయినాడు, 

Social గా కాని Spiritual గా కొని అతనిలో బలం వున్నట్టయిశే, 

ధిక్కరించి బతికి ఇంకా గొప్ప పుస్తకౌలు రాసేవాడు, ౦020036 ఇదీ 
వరకు ఆతన్ని adore చెసిన వొళ్ళంతా మొహాలు తప్పించారు. అంతకంటె 

అతనే సిగ్గుపడి చీకట్లలో దాక్కున్నాడు. త్వరలోనే చచ్చిపోయినాడు. 

{ht {t 

Wilde పడ్డ బాధలల్లా జె ల్లోనే, జైలులో కూడా త్ర ఇరలోనే అత 

నికి సదుపాయాలిచ్చారు. మరి జ్రైలంపే బాధే కదా! ఆంతే ఆతని బాధ, 

ఆతను రాతల్లోగాని జీవితంలో గాని ఏ సత్యానికీ ధర్మానిక్కి బాథ పడ 

దు. అతనిలో SiNnCerIty తక్కువ. ఆతని రాతలో మాటలో, 

ష్టలో పని పాటలులేని సోమరి ధనిక వర్గాన్ని కళ్ళు చెదరకొట్టాడు, . th Gh 

ఆయికేనేం, ఆతని కథలు, నాటకొలు, గీకాలు, గొప్ప ఆందంకో 

'మెరుస్తోవుంటాయి. ఆ అందంలోంచే కొన్ని గొప్ప సక్యాలకి దగ్గరగా 
వెళ్ళాయి. అతని Mental flashes, ఆకాశంలో మెరుపు మల్లే వెలిగిం 
చాయి ఆ కొలంలో, 

అందరం బాపున్నాము, 

అతిధులు వరసగా వుంటున్నారు. 

ఈశ గరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

26-10-62 
వీరేశలింగ6గారికి, 

క్స్ కార్లు. ఆ ష్మతికల మురుగు ఆంకా భద్రంగా చదీవ్కి వాళ్శరాసే 
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దో. ముఖ మైనట్టు ఆనుకుని మీ తల నెందుకు. పాడురేసుకుంబారు |! 

గా అచదేడో పెద విషయంలాగు నాకు రాయడ మెందుకు? ” 
హు 

నేను రాసిన కారు అందీ వుంటుందీ. ఆందరం బావున్నాము 

ఈశ్వర కౌరుణ్యంలో, 

f a 

eh 

Pe} 

నను శుభవా రలపైన రాసిన వ్యాసాలు అచ్చవుతున్నాయి, 

ఈశ్వ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

15-11-62 

వీరెశలింగంగారికి, 

మ్ కార్లూ M. 0. అందాయి... ప....గారు.-ఓ పత్రికకి editor 

ఇప్పుడు. ఆయన మనబోటి వాళ్ళకి అంత"సులభంగా ఉత్తరాలు రాయరు. 

మిమ్మన్ని ఆ డైరీ పంపమనడం నాదీ. తెలివి తక్కువ పనేలాగుంది. 

ఈశ ఇర కరుణలో అందరమూ బావున్నాము, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

1.12.62 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం... ఆ పబ్రిషర్లు - “శశిరెఖిలో ముఖ్యమైన. Chapter 
ఒకటి అచ్చు వయ్యుకం౦ండా తీపేళారుం.. 

ఆవును, ఏవాహాన్ని గూర్చి మీరోన్న దంతా నిజం. వాళ్ళ విశ 

సాల్ని కొదంటున్నానని కొదు వాళ్ళకో పం. వాళ్ళకో విశ్వాసం వుంచగా! 

వాళ y Comforts న్ని గొ ప్స వాళ మనే భావాన్ని మర్యాదల్ని (వశ్నించా 

నని, ముఖ్యం వాళ్ళ భార్యలు వాళ్ళ వాట వినరేమోనని. 
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Anatole France Thais చదీవిన కై జావకం-శశిశేఖ రాసిన 

ఏ పదెళ్ళకో. కాని ఆ నవల నన్ను IMpress చే సినట్టు జ్ఞాపకం లేదు. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

29.12.62 

ఏ రెశలింగంగారికి, 

పొట్టలో పడ్డ, బిడ్డ ఎప్పుడు బై బెటిక్ వొస్తుందో చెప్పగలం గాసి, 

'పెస్పులోకి. వెళ్ళిన పుస్త నకం ఎప్పుడు వ వొస్తుందో చెప్పలేము. ఓ నెలలో గీ 

రావాలని, ఎప్పుడు నిశ్చయించుకుం టే అప్పుడె ఈశ్వరుడు గా 

మిమ్మల్ని తీసుకువొస్తారని తెలునును కదా మీకు! మీరిక్కడ వుండ 

టానికి ఆ ఉద్యోగానికీ మీకు ఆర్థం కనపడక పోయినా సత్తు ఎక్కడ 

అష్ట వంశాలో ఆంకా ఈశ్వర నిర్నీత మనే విశా ఇసంలో నిశ్చిం 

ల వుండండి. 

వాపున్నాము. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

హా 

15-1-63 

dps 

యు కార్లు. “ఈశ్వరుడి సంకల్పానికి తయారు కొవడంి మన సతి 

లోనే వుంద. ఆయన ఎప్పుడూ కలుపు తడుతూనే వున్నారు. 

సాహసించి చూకేవారి ఆండనే నిలిచివుంటారు భగవాన్. 

ఈశ ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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21-1-63 

పిశేశలింగంగారికి, 
న ఖే క ల్ ఇల 

మీ కారు. దేవతకి నా మననించి గటి [(ప్రయత్న౦ వుంపేనేగాని, 
జాతీ జల ౭ జ్ 

ఈశ్వర సహోయం లభించదు కదా! నిత్యమూ (పొార్టించండి ఆయనని, 

చరి నన్ను చాధిస్తోందీ. ఒక పే జలుబు భారం, గాలి తగిలి తేచాలు- 

న జే ఈశ్వరాశర్యాదాలకి 

# 

బల౦ 

2-:2=03 

పిరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కౌర్లు. చలి తగ్గిందీ. చలి తగ్గడంకో జలుబులు తగ్గాయి. 

ఈశ్వర కృపవల్ల వావున్నాము. సమయం వొచ్చప్పటికి సంకెళ్ళు వాటి 

కవే చిత్రంగా రాలిపోతాయి. 

మీలో శక్తి కాలమూ ఆరిగిపోవడమేమిటి? కొలం అనంతం. 

మీలో శ క్రీ మీ దేహానికి సంబంధించినది కాదు. 

ఇప్పుడె మీరు ఇంకొ పనికిరారు. 

ఆందుకనే ఆక్క_డ వుంటున్నారు, 

ఆనాడు అన్నిటికీ పనికి వొసారు, 

పూర్యం మీక వొచ్చిన ఆపూర్య్వానుభవాలూ, మీకు లభించిన 

ఆపూర్వ స్నేహాలూ జై పికి తెచ్చుకుంటో విశ్వాసం నిలుపుకో డి. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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20.263 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు, మీదు వని మానుకుంపే, న పఎలని కొలమంకా ఎం 

శేసుకోవాలో తెలీక బాధ పడతారు, 

“ఈశ్వరుడున్నా (ప్రయోజనం ఏమిటి?” అని రాళారు. ఇంతకీ 

మీకు ఈశ్వరుడు మీ (పయోజనాలకా! 

“వేసు చిదీగ్మి నశించ వలసిందే” ఆవును. సరిగారాశారు, ఆ 

సీశేశలింగం అనబడే ఆతను చితికి నశించవలసిందే. చితికి నశిస్తి 

నరకంలో వండిపోరు, అప్పుడే ఈశ్వరుడు [పత్యశమౌళారు. ఎవరికి? 

అదే కసుక్కో-ండి. ఆదీ కనుక్కోడానికే ఈ యాతన, ఈ చితికి నశించ 
మాం సు ఏం సహో చై 2 వ కన డం, ఈశ్వరుడు ఏం సహయం ఇస్తారు? ఇప్పుడు ఇస్తున్నదంతా 

ఈశర సహాయమె ఈ మాటలు విశసించండి, 

postage క డబ్బు లేదు. వెంటనే జవాబులు రాకపోతే గొడవ 

పడకండి. 

'ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

27.263 

పీరేశలింగంగారికి, 

వ కార్లు, Rasputin సంగతి చదివాను. ఆతను మహా త్కుడని 

కొందరూ దుర్మార్లుడూ, వుత్తమోసగాడని కొందరూ రష్యా ఆతని 

మాటవినక చెడిందని కొందరూ ఇట్లా రాస్తారు. నిజం ఎమిటో? 
ఈ వారం కృష్ణావ|త్రిక వేసు చూడలేదు. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకో 

చలం 
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16-3-63 

పీరేశరింగంగారిక్కీ 

మీ M. 0. ఆందీందీ. Thanks, మీ ఉ త్రరం కూడా. Raspu- 

tin చావు తరవాత రష్యా విప్లవం రావడంచేత సరైన చరిత్ర దొరక 

లేదు. ఆతన్ని వశిగిన వారందర్నీ Bolshivks చంపేశారు రాజకుటు౦ 

బయో సహో, అతనికి మహత్యాలు ఎట్లా వొచ్చాయో ఎవరికీ తెలీదు. శారు 

మీద ఆకనికిఆంత Influence పుండడమ్య్మూ గొప్ప అధికొరుల ప్రీలు అత 

నని మోహంచడయూ, అతని నిర్ల క్ష్యుమూం లెఖ్క-లేని తనమూ- ఆ పల్లె 

దూరి మురికి Priest క ఇంత పొగరేమిటి? అనేద ఆతనివల్ల పదవులు 

పోయినవార్కు అవమానాలు పడ్డవారు ఆతని విరోధులై నారు, 

నౌ ఆరోగ్యం జాపుండి,. 

హిందువులకి పరోదేశాలలో గౌరవం తెచ్చాడని విపకొనంద 

సామిని క్షమించారుకొన్సి లేకపోతే విశ్ళన్కి విళ్ళ క్షుద్ర ఆచారాల్ని తిట్టి 

నందుక్కు బలి తీసుకునేవారె ఆయన్ని. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

హః 

5-5-63. 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీరు పంపిన ఉత్తరాలు P2r6l ఆందింది. మ్ దగ్గిరపడి వుండ 

డంకన్న నేనే మన్నా చెయ్యగలననే ఆశతో పంపమన్నాను. వాటిని 
ముందు fair copy చేయించాలి. ఎవరన్నా వాళ్ మి(తుడు చెరకొలి, 

తరవాత అచ్చు సంగతి. 

తీరా ఎవరన్నా అడిగేప్పటికి డ్ 

ఆది సంగతి. 

తరాలు సిదంగా వండటం లేదు, 
చారి స్త 
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ఆంకా ఈశ్వరుడి ఇ వేతులో వుందే. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

జ 

11-5-63 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీరు పంపిన డబ్బుకి Th2nk5. చలం నీరేళలింగంగారికి రాసిన 
డ్ తరాలు చదువుతున్నాను- 1952 లో యు ఆనాడు రాసిన ఉత్తరాలు 

ఇంకా ముందు ఈశ్వరుడికి చూపి పంపడం లెదు ఈనాడు అవి చదువుకి 

వుంపే--- 

ఈపక్రి రాసినవాడ: డు Spiritual Donkey లా వున్నాడ'ని 

పిస్తోంది. వ వాటిని ఆచ్చులొ క్రి తీసుకు రావడమం పె సిగ్గుగా వుందీ. బాగా 

ఎండలా ! ఎసవి ఎట్లా గ పుతున్నారు? 

గిర దైవ మిచ్చిన భార్య కొపి వుందా? 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

జ 

20-5-63 

వీరేశలింగంగారికి, 

న్ కార్లు, చలం ఉత్తరాలు మొదట అవి శ్యాగళత్తగా 6611 

చెయ్యాలి, వాటిన్ Interesting గా చెయ్యాలం బండబారసీండి బౌతిక 

ా ను 

ఛా 
a= 

చకా ఉఖ్ళ 

“గ 

జీవితాన్ని — అర ఒక శుభ కూచికమె నను ty కుంటా 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

3 

జ! 



29.5-63 

ద భార్య కొపే దోొరికింద చలం ఈ త్రరాలద్కీ తీరాచూ వాస్తే 

చాలా భారమెన పనిలాగే వుంద. ఈశ్వరుడి ముందు "చదవి వాటిని జ. 

చెయ్యాలి. ఎవరన్నా చితగుపుడు దొరకాలి, వొస్తారు మతులు, కాని 
అలీ 

నదుంవొంచి గట్టిపని ఓట్ చెసి పెట్టమంబ్కు ఏవరికి | ఉర్సాహం ముండదు 

ఆయినా ఆ చ త్తరాలు ఈశ్యరుడివి. ఏ రోజున ఏటా ఉపయోగించు 

రక్ష అబసీ గాం 0 గాత కో వ! న | మ నా ల్ 

చలం 

10-6-63 

వీరేశలింగంగారిక్తి 

వ్ కార్డు. వజీర్ రహ్మాన్ పు న్హకం నాకిచ్చిన ఒక కాపీ దూ[తమే 

నౌ దగ్గిర సుంద, 

జహ్యర్ దాని Publisher. అతనికి రాయండి. 

సాంవ్ నేర్చుకున్నంత మాన్రాన ఆ భాషలో కవిత్వం ఆసుభవించ 

గల (ప్రాసజణ్యం న్ వొస్తుందా? అపారమైన కృషి ఇ వ స్తేనే గాని! 

ఇంత వరకు నాకు ఇంగిమ కవ వుల్ని ఆసు పభవించగల న కిరాలేదుం 

మరి !. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

ఢి 
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1-7-63 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

రా కార్లు, అదేమిటి ? క జీవనానికి మీరు రావాలంక్కా ఆదీ 

మీ చేతిలోనే వుండే ! ఏరోజై నా రావొచ్చును కదు. 

ఆవే సరైన బదలీ. 

ఈశ్వర కృపలో మేమందరం బావున్నాము. 

నేను ఇదీ న. న్నాను అని (ప్రత్యేకంగా చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

13-8-63 

ఏరేశలింగంగారిక్కి 

మీ T. M. 0. ఇప్పుడే అందందే, పండగలోపల అందాలని 

T. M. 0. చసినట్టున్నారు Many Thanks. 

డబ్బు లేక పండగ ఆగిపోతుందనుకున్నా ము, కాస్ ఈశ్వరుడు 

Smale 5021] లోనన్నా (ప్రారంథించ అన ఆందువల్ల నే ఆహ్వానాలు 

ba a వచ్చాయి. 

మి పద్ రూపాయలూ ఖర్చుకి సప యవడుతునా న్నా యిం 

ఈశ న్రిరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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16- 8 - 63 

పిరేశలింగంగారిక్కి 

ర కార్లు. నా కార్డు ఆంది వుంటుందీ. 

డబ్బు లేక ఉత్సవం చిన్నదీగా 'జేశాము. కొనీ ఈశ్వర పర్య వేత 

అలో బాగా జరిగిందీ. ముఖ్యం కీదలే బాగా భోజనాలు చేశారు, 

అందరం బావున్నాము, 

ఇక్కడ C. L. నరసింహారావు అనే ఆయన సౌాధకులుగాచేరారు. 

ఈశ్వర కృప వల్ల ఆందరం బావున్నాము. పిల్లలింకొ ఆ పుస్త 

కమే చదువుతున్నారు. కొవలసి రాగానే రాస్తాను. 

Thanks. 
ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

జః 

వే కాసు పుస్తకాలు రెండు పంపండి. 

13-9-63 

వీరేశలింగంగారికి, 
' 

మీ కార్లు. ఆ ఉత్తరాలు సంగతంతా నేను చూస్తానుకదూ ! 

తక్కిన జాతకాలవంటివే నాడీ గ్రంథాలు-ఏటి విషయమై నా 

Musingsలో వుంటుందీ చదవండి-జాతకొల సంగతి నాడీ (గంధాలలో 

పేర్లతో -కాత పేర్తతో సహా startling గా- వొస్తాయి, కౌని ఆంత 

startling గానూ భవిష్యత్తు చాలా సార్లు అబద్ద మౌతుంది. ఈశ కరుడు 

చెప్పడానికి చెయ్యడానికి ఇష్టపడని విచ్మిత్రాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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23-9-63 

వీ రేశలింగంగాశికి, 

ఈ నసలాఖరుదాకొ కూరా పచ్చిమిరపా. ఏం పెట్టి తెప్పించను ఆని 

ఆలో చిస్తూ వుండగా మీ M. 0. నొచ్చిందీ. 

Thanks. 

ఈశ సరాశీరా క్రదాలతో 

చలం 

1.10-63 

వీరేశలింగం గారికి 

మీ కార్లు, ఆవును, డబ్బు వుండదు. చాలాసార్లు, చాలా నెలల 

నించ్చి కానీ బాధపడటంలేదే ! బాధపడుతున్నామని మీరు బాధ పడకండి. 

మీ విక్వానం బడకొట్టు కోకండి. _ నదన్నా మనం కోరిన సౌకర్యం 

ఈశ్వరుడు ఇయ్యక పోక ఆయన కొవలిసే ఆదీ ఇయ్యటం లేదనే నమ్మ 

కంలో వుండండి. 

డబ్బూ ఆ సీ లేనివాళ్ళ హృదయాలే మెత్తగా జాలిగా వుంటాయి. 
అద అద్ 

వ ద్ గ జ్ 
మన మ్ముళుల్లా కొందరు డబ్బూ ఆ పె కలవా చలానీకి డబ్బు 

ఇన్, per.) శి 

వుండటంలేదన్మి జవాదుకి కారు పంపమంటున్నాడని తెలిసిన వాళ్ళే. కాని 

వాష్శం బాధ పడటం లేదే! వాన చ త్రములేం హృదయం కలవాశ్ళే. 

Sn Rs Sh DE పటు ఇప్పుడన్నా అర్థకూ కోండా నాకు మీకా ఎందుకు డను ఇయ్యరో ay 

ఈశ్వరుడు | ఉన్న ఆస్తులే మనకి కొరోగాకండా ఎందుకు డేశారో ! 

ఈశ కరాశీర్యాదాలకో 

చలం 
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11-10-36 

మన డూచనలూ సంచసోలూ మనను విజ్ఞానుల వాక్యాలుమనసుని 

మించిన సత్య వర+నంతోంచి వొ చ్చినవి. మసన సంచేప లు ఎవరమూ తీర ర 
స 

ద న ed జ ళా జయా వ కానీ “స గి వనివస ఆనిదసుంద, కొని సతతం సశహవం ఎటా౦టిదొ దూరం నించెనా 
ల = జనని బి యి “ఇన. అ 

ఖ్ తె నా ణ్ ఇ * న్న ళ్ 

ఏమ్ తియ తన పథక! 

వీరేశలింగంగారికి, 

రొ అలో rt న గ్రా 

మీ కార్డు నేనెప్పుడూ రాస్తున్నాను. ఇక్కడికి రావడం మీ చేతుల్లోనే 
| వుందని, ఏం చెయ్యగలను మీ భచనూాలు పోగొట్టడానికి ఏమీలేని వీద 

వాడిని నేను! 

నేను వున్నవాడినెక్కే ఎట్లానూ నమ్మరు నన్ను మీరుగాని ఇంకె 
వరుగాని ! నా డబ్బు ఖర్చవుతుందని నేనూ పిలవను మిమ్మల్ని. 

దీని నించైనా మీ మీకు ఏమీ వోధపడటం లేదా? 
జ నె 
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Flue నించి మెల్లి గా తేరుకుంటున్నాను. వానలు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

లం 

26-12-63 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీరు [ప్రేమతొ పంపిన greetings అప్పుడే అందాయి. ఇంటినిండా 

guests. ఏమీ తీరుబడి లేదు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

జహ్యర్ పరివార నమేతుడై వొచ్చాడు ఇక్కడికి. 

జ 

12 - 1-64 

విరేశలింగంగారిక్కి 

మ్ కార్డు. (పలినెలా మెము డబ్బు ఇబ్బందీలో ఉండము. వుండ డి. 

ఆప్పుడప్పుడు కొంచెం తడుము కుంటాము. మీరు ఏమాత్రం ఖర్చు 

తగ్గించుకునే డబ్బు పంపకండి. 
ఈశ్వరుడి dictionary లో chance ఆనే మాట లేదు. 

తప్పక వేసవిలో రండి. నేనచే రాయలనుకుంటున్నాను. మాకు 

పే డబ్బు అనుకున. ఐనా. మీరు ఇక్కడికి వొస్తో పృుండకూడదా అని. 

ఇక్కడికి వొచ్చి ఎప్పటికీ వుండిపోయినా తీరదు కదా, ఈశ్వరుడికి 

దూరంగా వుండిపోయినానే అనే వేదన ! 

ఒకొ్క-క్క-ప్పుడు ఇంకొ ఎక్కువవుతుంది. జన్మ అంపేనే 

వేదన్క విరహం. పాపానికి విరుగుడు ఒక్క పే-ఈశ్వరాను[గ్రహం. 
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fh లో స, య మి వ చెయ్యడం కెలుసొ మీకో ణి 

ఈశ్యరాశిం ర్వాదాలతో 

చలం 

20 - 1 - 64 

పిరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. “ఇదంకా ఎప్పటి కధే కద! సమయం వొచ్చేప్పటికి 

అన్నీ వాటంతట అవి చాలా సహజంగా జరుగుతాయి,” అన్నారు 

ఈక రుడు, 

1964 ఆఖరుకి కొన్ని కల్యాణాలు జరుగవొచ్చుం 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

29 -~ 1- 64 

వీ రేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. అవుమ, (పశామతలో రాసిన రాజుగారు ఇక్కడికి 

వొచ్చి వినిపించారు. ఈనాడు ఆయన రాసిన వ్యాసం కాపేలు ఆయసకి 

కావలసి వాసే ఆవి ఆయనకి దొరక్క-0౫ా వున్నాయి. 

అపుసు లోకమంకా డబ్బుమీద పడ్డద్కీ (పభుత్వం-డబ్బు, డబ్బు, 

(ప్రజలకోసం డబ్బు, అని (ప్రజలనించి డబ్బు గుంజుతుందీ. (ప్రజలు 

(పతివాయా డబ్బు, మాకు డబ్బు అంటున్నారు. ఆ[శమాలు డబ్బు అంటు 

న్నాయి. దేవాలయాలు “డబ్బు” అంటున్నాయి. కనక డబ్బు మీదనే నడు 

సోందీ లోకం. ఇప్పుడూ దేవుడు కొవాలి తమకి డబ్బు ఇచ్చేందుకు. 

లారెన్సుకీ చలానికీ జీవితపు నడకలో వాళ్ళ మనో పద్దతుల్లో 
పోలికలున్నాయి. వాళ్ళ పు స్తకొల వనక $5౭౫ ముఖ్యమై వుంబో 

వుంటుందీ, ఇద్దరూ ఈ మురికి పడకటిళ ృల్లోంచ్చి (అంపే మురికి మనను 
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కం) 86x ని గురించి ఆరోగ్యంగా ఆలోచించి జీవించమంటాడు (రు. 

చలం చె ప్పేదీ చాలా సరం లా రెన్సు చెప్పేదీ ఆంత స్పష్టం కాదు, 

సాంఘికంగా చలం రాతలూ, చాతలూ విప్ణవ౦గా వుంటాయి. లారెన్నువి 

ఆంత కొవు, ఇద్దరూ సత్రా ఫన్వేషకులు, కాని ఆతని పు న్లకౌలక్కూ చలం 

పు స్తకాలకు ఎక్యడా సంబంధం లేదు. అతని శైలి మళ్లే వుంటుందంటాడు 

వజేర్రహా న్. కొని ఆవి పోలిక చలానికి కనపడదు, చలం బలం కన 

పడదు న. శె లిలోగాస్త పు న్లకాలలోగాన్సి జీవితంలో గాని. 

Lady chatterly’s lover రండు editions unexpurgated 

అంచే క es భాగాలు తీసి వెయ్యని పుస్తకం చెరకడం కష్టం. . అసలు 

ఏ6% అంసే ఏసుట్తో చాలా మూలానికి పెళ్ళి ఎంత (టోబ్దల మో ఆంద మో 

పువ్వులలో వలె ఎంత సహజమో నవల రాళాడు. కొని చలం అంతకన్న 

ఆందమైనవి రాశాడు, కాని తెలుగులో రాకొడు. వీళ్ళమధ్య అందుబాటుళో 

బతికివున్నాడు, ఆదీ ఖర్మ౦. సత్యం కోసం చాలా వెతికాడు లా రెన్సు, 

క చచ్చిపోయినాడు, బతికివుంపే అందుకునే వాడేమో ! 

మీ (ప్రార్దన అనువాద౦ చాలా బావుంది. 

అందరం ఈకశ్యరాదరణలో బావున్నా౦, భగవద్గీత (స చలం 

వ్యాఖ్యానం) అచ్చ తెలుగు చెయ్యడం [పారంఖించాను. 

పెద్దపని. చాలా (శ్రమ తీనుకుంబోంద. పూత్తి చెయ్యగలన తన! 

కొసి ఈశ్వరుడు తతా సనా మిస్తున్నారు “కొనిమ్మని” ణి 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

18-2-64 

వీరేశలింగంగారికీ 

మీ ఉత్తరం. ఇంకొ D. E. 0. లూ. | నోట్లూ ఉన్నాయన్నమాట. 

ఓసారి మీ జిల్లాలోనే ఓ Mepectionsorరర. మా Training Sch- 
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ర్ 

౦౦01కి చాలా వళ్ళ వని చర్చి స్మ (పవ్యాతిగల ౨.2.0. గారు వొచ్చారు, 

Model school ల్లో ఒక ముస 

ఓ పై స్త నీ గతికి Teaching notes రాను 

కున్నాడు, ఆ ప సకమె 25 సక్చో తరవాత స్క్కూూలుక౦వా గొప్ప టీచరనీ, 
ఇ శి 

ఆ notes చూస్తే తెలుస్తోందని పొగిడారు D.E.0. గారు. 

pa నళ. లో మే లీ స్లో చొ ల్ ళో 

ఆ Qw రబ బద్౦- re 

రాజుగారు రాసిన వ్యాసం మీ కంచే సంగతి ఏమీ కోచడం. లేదు. 
గర సో వ av పండు గి చు Peg ఆయన ఇక్కడికి 0 చ్చినప్పుడ అడిగి చుర, 

cc 

కినా. చాలా బావుందా ఎవహ ఏమీ మాటాడరు. మొన్న ఇంకో ॥rgent 
ag) 

పని వొచ్చింది మాకు డబ్బు తెచ్చేదీ, దాన్ని వొదీలి భగవద్దీకే చెయ్య 

మన్నారు ఈశ్వరుడు, 

నో భగవచద్లీత ని తిట్టనండి,. ఏటానూ తిడకారు. తిట్టడానికి ఏం చొరి 

“ఏం? ఆదీ చెయ్యకపోతే! చః తెలుగువాళ్ళకోన మేగా” అన్నాను, 

“ఆఅదకాదు. ఎవరి కోసనూ కొదు. ఆ పని నువ్వు చేస్తున్నదీ 

ఎంత తొందర వడకారండతీ మీరు? నా కన్నా తొందరపాటు కల 

వారు మీరే కనపడుతున్నారు. చిన్నారావుగారు తన జబ్బు సంగతి రాళారు; 

అదేగాక ఇంకా నిర్విన్నత వినపడ్డది ఆ ఉత్తరాలలో. నేను. కదలి 
పోయాను. ఈశ్వరుడికో చెప్పాను, 

వెంటనే ఇక్కడికి రమ్మన, ససోయం జరుగుతుందనీ ఎంతో 
బతిమాలి రాశాను. ఆయన రారు. 

చాలా ఇం కేమన్నా రాయాలా! అట్లానే దీక్షితులుగారికి రాశాను 
కొన్ని నెలలపాటు బతిమాలుకో రమ్మని. “నాదగ్గరికి కాదు మీ గురువు 
దగ్గరిక్కి భగవాన్ దగ్గరికి ఆని, ఆయన రాలేదు. 

లే a ఈమధ్య ఓ విద్యార్థిని రాసిందీ “చలం, చలం మెమ్మన్నెప్పుడు, 
ఏ నిమిషాన చూస్తాను? మీరు చెయ్యి. జాపకపో తే నాజన్మ; ఎందుకు? అని, 
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వంో (ప్రమకో ఫై ర్యమిస్తో రాశాను, దానికి జవాబు, 

సై అప నన్ను రమ్మని మరీ అంత (పాధేయ పడుతున్నారు కనక 

సర్కే చూస్తాను. అందరూ ఎందుకు పోతా వునువ్యు! ఆని రాస్తున్నారు. ఆ 

ఈశ్వరుడు అవీ నాకేం నమ్మకం లేదని” జవాబు రాసిందీ, 

కొని ఇంకో బాధ. ఉత్తరం రేపు మళ్ళీ వొచ్చిందా- నాకు బుద్ధీ 

వుందం౦టారా. అంత హృదయ మిచ్చీ రాస్తాను. 

నవ్వుతో మన హృదయాలమీద గంతులేస్తారు ఆ బాధలో వున్నా 

మని రాసిన వారు, మీకూ బుద్దీరాదు. నాకు రాదు, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

10-3-64 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్డు, మీకు జవాబు రాయలేదా? జ్ఞాపకం లేదు, 

ఈశ్వర కరుణలో అందరం కులాసా, (క్రీస్తుని ఆంత లోతుగా 

ఆలోచిస్తున్నారంకే తక్కిన మోడుపారిన (ప్రాంశాలకన్న అక్కడ 

మనుషుల హృదయాలు సజీవంగా ఉన్నాయన్నమాట, 

భగవద్గీత సాగుకోంద. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

20-3-64 

వీరేశలింగంగారికి, 

కి కార్డు, ఆవును. మీరు రాసిందంకా నిజం. ఈశ్వరుడు జవాబు 

గనక్క అన్ని బాధలకీ హేతువు కింద ఆయన్ని నిందీసాం, ప్రార్థిస్తాం. 
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ఇక్కడ ఈశ్వరుడు మాట్లాడుతున్నారు. ఎట్లా మనుషులు తమ 
బాధల్ని తాము ఇరుక్కున్న మూలల్ని, తాము అలవరుచుకున్న మమతల్ని 

దుర్లుణాల్ని వొదలడానికి ఇష్టపడరో స్పష్టం చేసి చూపుతున్నారు. కనక 

తీర్థయాత్రలు చేస్తారు గాని ఈ ఈశ్వరుణ్ణి దర్శించి (పళ్నించరు, 

ఈశ గరాశీర్యాదాలలో 

చలం 

6-4-64 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. మంచి తనానికీ తెలినికీ ఏం సంబంధం ! ఆవును, 

తెలివి తక్కువగా assistants కి వొప్పచెపితే దాని ఫలితం అనుభవిం 

చాలి, చాలా మంచివారు వానలో తడిశారు. జలుబు చేసిందేమిటంపే 

ఎంత ఆర్థమో దానికీ అంతే అర్దం. 

భగవద్దీత సాగుతోంద. కాని కనీసం 4 నెలలు వడుతుంద. ఆదే 
దీక్షగా చేస్తున్నాను, ఎండల్లో ఏ మాత్రం ఇట్లా రాస్తో వుండగలనో? 
ఒక పే నంగతి. దేనివల్ల గొప్ప దొంగలు తయారవుతారో ఆదీ అంత 

గొప్ప గ్రంథ మన్నమాట్క చలం సాహిత్యంకో సహా. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

16-4-64 

వీరేశలింగంగారికి 

మీ కార్లు. ఈ 14 వళ్ళూ ఇంతేగా మీరు. కొన్నాళ్ళున్నాక 

restless గా అవుతారు, ఆ వరు బావుండదు. మనుషులు బావుండరు. 

బదీలీ కావాలంటారు. (ప్రయత్నిస్తారు. (ప్రార్థిస్తారు. బదీలీ ఐన తరవాత 

గోల పెడతారు ఆ కొత్త స్థలం బాగాలేదని, 
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ఆ విషయాలు ఈశ్వరుడికి వొదీలి, విశ్వాసంతో మెదలకకూా చోండి, 

నా కోథలు చిన్నవి రెండు అమెరికా పత్రికలు తీసుకున్నా యట. ఒకటి 

కెబుగుదీ ఒకటి ఇంగ్లీషు జేసింది. ఇంకా కావాలిట, ఈశ్వరాదరణలో 

బావున్నాము, మీకు వెలవ లెప్పుడు. వొస్తున్నారు కచూ, 

ఈళ గ్రరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

25-4-64 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కారు. వొనునారా! మంచిద్ : 
(a) ఎపీ ఈం 

పేపర్లు ఇక్కడే దీద్దుకోవొచ్చు కదా! అన్నారు ఈశ్వరుడు, 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

4-5-64. 

వీరేశలింగంగారిక్కి. 

మీ కార్డు, టీచర్ల ని వుత్త చీపురు కట్టలకన్నా అన్యాయంగా 

చూస్తున్నారన్న మాట. తిండ్కీ సినిమాలు, పిల్లల నించి లంచాలు లధిస్తు 

న్నాయి గనక టీచర్లూ సంతుష్టిపడో లేళ చేసేదీ ఏమీ లేకనో పూరు 

కుంటున్నారు. 

శేను రాశాను కదూ రాజు గారికే దొరకలేదు. ఆయన రాసిన 

వ్యాసం కాపీ ఆని. ఎండలేకాని ఇక్క_డ్క దుర్భరంగా లేవు. ఈశ్వరుడి 

దయవల్ల . 
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ఆందరం ఈశ్వరాదరణలో సుకంగా ఉన్నాము. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

15-5-64 
La) 

రెశలింగంగారెక్కి ఖా 

నే / యూ ణ్ న్ దీ గీతాలు దావున్నాయి. ఎండలు, ఏం తోచదు. దేనిమీద గట్టగా 

నసు నిలిపి యాచించలేను. Er 

మీ Prophecy right ఐకే ఎంత దావుండును. 

ఎండలై నా ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో అందరం సుఖంగా ఉన్నాము. 

నా కథ ఒకటి అమెరికా పతికలో ఆచ్చయిందట. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

23-6-64 

వీరెశలింగంగారిక్తి 

సుఖంగా చేరారన్నమాట, ఇక్క_డ కొన్ని 2106 days గడిపారు 
మాకో. నాలుగో వాచకా లొస్తున్నాయని గంతులేస్తున్నారు కొక్కొ కిటూ, 

ఆం ల 

ఇక్కడ వానలు లేవు, అప్పుడే చాకళ్ళు బట్టలు వుతకడం 
మానేశారు. స్ 

ఈగలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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26-6-64 

ఎన్ని ఆర్లో చూడండి 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉ తరం, మనిఆరరూ ఆందాయి. 
వే (ఈ. 

మీకు వీలుకొగానే నాలుగో వాచకొలు పంపండి. 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం వావున్నాము. మాధురీ అక్కా 

సాహాద్ నిన్న యాదరాబాదు వెళ్ళిపోయినారు. 

పకపక వజీర్ రెహ్మాన్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారు. 

పాపం “నీ” ఏడుస్తుందీ గావును వొళ్ళు వెళ్ళేప్పుడు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

7-7-64 

పీలేశలింగంగారికి, 

మీ కార్డు. సరే వెంటనే పంపండి ఏ.5.1.C. T6౫tన్నూ ఇంకో 
4 తరగతి వాచకమున్నూ. 

ఈ చదుపుల వల్ల ఉద్యోగాలే కద! త్రీలకి. ఉద్యోగాలకి ఏక్కువ 

వీలు కలుగుతుంద. 

కొని ఎవరో కొంతమంద తప్పితే తక్కిన ఉద్యోగాల స్రీనిచూస్తే 

ఏ సంకోషం రాదు. వంటలు చేసే స్త్రీలే చాలా నయం. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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మూడో తరగతి లెఖ్కల పు స్తం కాపీలు రెండు కొవాలి. 

మీరు పంపిన 0101128 చదీవి, మళ్ళీ రాస్తాను. 

Pe Ss: cutting చదీవాం. మాటలు మామూలువే* గొప్ప తనం 

ఆమెలో వుండి వుండాలి, 
ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

16-7-64 

వీరేశలింగంగారికి, 

జ్ఞాన ప్రథలో (ప్రళ్నో త్తరాలు చూశాను. మాంచి తప్పులున్నాయి* 
Po గా వాళ్ళ అచ్చు అట్లా వుంది, అచ్చుకి వెశ్ళేమందు నాకోసారి చూపి 

చి చేయించుకుం పే బావుండేదీ. రన్ 

౮% S.S.L.C. తెలుగు Text ఏ సంవత్సరానిదై నా సరే, ఎంత పా 

నానరె. 
po 

భగవద్గీత మాటలతో పని కొదని తెలస్తోందీ. చాలా పని 

చెయ్యాలి. ఎంతవరకని ఎలా చెప్పను, 

తః ఖగవర్గీత తప్ప ఇంక పు స్తకాలేమున్నాయి, ఎప్పటికన్నా 

(పచురణ కావడానికి! 

ఈశ్వరాశీల్వాధాలతో 

చలం 

24-7-64 
వీరేశలింగంగాళికి, 

క్స్ కార్డు! జ్ఞాన [ప్రభ కాపీ అప్పుడే పారేశాము. 

S.SL.C. Text ఆందందని రాసినట్టు జ్ఞాపక 0. 
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ఆగమషు 15 నేన్నాహోలరో ఉన్నాము. ఈ ఏడు హెద్రాబొదునించి 
లు రులు 

నేరు చలం చూర్రా Special bus బై లుదె తుందటం 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

ఆ 

30-7-64 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీరు పంపిన Text B00k5 ఆందాయని రాయనేలేద్యా నేను ఎంత 

మరుపో. వొచ్ళు బావుండటంలేదు. అందుకో ఏమో! ఇవాళ కాడా బాగా 

లేదు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

71-8-64 

వీరేశలింగంగారిక్తి 

మీ కార్డు, ఇడ్క-డ వర్షాలు లేవ. హాయిగా వుందీ, తిరిగి మీకు 

అందమైన కలలు [పారంభించాయన్న మాట. అదృష్టవంతులు. మీ గీతం 

ధర్మసాధనిలో పడ్డది. దాన్ని మీకు redirect చేస్తున్నాను ఇవాళ 

చాలా ఉత్తరాలు. 

అనారోగ్యం నించి కేరుకుంటున్నాను. ఉత్తరాలు రాసిరాసి ముడ్డి 

తీప్పపెడుకోందీ. మీ వోట్ వారెవరో తప్ప Thank 3౫౦౫ అనేవారుకూడా 

తక్కు.వ. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

100 



12-8-64 

పిరేశలింగంగారిక్కి 

Watch and pray అంటారు ఈశ్వరుడు. పాపం బాధ భరించలేక 

నాకు రాసుకుంటారు. నేనేం చెప్పను? నమ్మండి. కొలం బావుపడుతుందీ 

అంటాను. భగవర్లిత చాలా పెద్ద విషయం. (క్రమంగా సాగుకోందే. 

ఈకశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

19-8-64 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు, మితులు చాలామంద వొచ్చారు, గొప్పగా జరిగిందీ 

ఉత ఎవం. 

మాలతి విజయనగరం నించి ఉత్తరం రాసిందీ, జవాబు రాశాను, 

మళ్ళీ ఉత్తరం లేదు. పరిసర (పభావ మె వుంటుందీ. 

ఈశ్యరాదరణలో అందరం బావున్నాము. 

ఈశ్వరాశీరా్టదాలతో 

చలం 

18-9-64 

పీ రేశలింగంగారికి, 

మీ కార్డు, అవును మాలతి రాసింది. తిరిగి ఉత్తరం రాశాను, తన 

చిరునామా రాయలేదు. నా జవాబు అందందో లేదో. ఆమె చిరునామా 

రాయండి. 

క్రిష్ణా త్రికి గొంతులో 681681. చాలా ఏళ్ళ నించి కంఠంలేదు* 

చివరికి దాన్ని 022061 అని కనిపెట్టి పెద్ద ఆపరేషన్ చేశారు బాంబేలో, 

167 



ol 

ఇప్పుడు కళలో ఓ గొట్టం. దాంటోంచి తప్ప తినడానికి వీలులేదు ! 
మొకానికి దూట లేదు. 

నల! 

క 
ది అల లు అంపే Sa మీకు రాసిన ఉ తరాలు అట్లాగే పడి 

వున్నాయి. మీకేమనా ్ న గట్టీ Interest వుంచే, పత్రికల్ని "కదిలించి 
చూడండి. పూర్వం జగ్గారావు గారికో యువి వాళ్ళు కూడా (ప్రచురిస్తా 
మన న్నారు, 

చలం పుస్తకాలలోనే Interest లేదీప్పుడు. ఉ త్తకాలు (పచురి 
సారా ? సందేహమే. 

(డైంచంద్ publicationsక కూడా రాసి చూడండి, 

249.64 
వీరేశలింగంగారిక్కి 

వొళ్ళు బావుండక ఇంటికి వచ్చి అక్కడ నించి ఉ త్తరం రాసిందీ 

చూలతి, నేను జవాణు రాస్తున్నాను. కాని ఆమె వెంటనే విజయనగరం 

వెడుతున్నానని రాసిందీ. నేను విజయనగరానికి ఆమెకి రాసిన ఉ త్తరాలూ, 
భగవాన్ పటమూ ఆమెకి అందలేదు. ఆమె చిరునామా నరిగా రాయలేదు. 

ఆమెకి చెప్పండి ఈ సంగతులు ఆమె అక్కడవుంపే. 

లేదా ఆమె విజయనగరం చిరునామా కనుక్కుని వెంటనే నాకు 
రాయండి. 

పాఫర్కి ఆమె నలిగిపోతున్నట్టుంద్, 

ఈశ క్రిరాశీర్యాడాలతో 

చలం 
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28-9-64 

వీరేశలింగం గారికి, 

మీ కార్డు. ఈ భగవాన్ ఫోటోని మాలతికి ఆందసేయండి. MO. 

ఆం౦దింది. 

అవును. కృష్ణశాప్రగారు చాలా బాధపడకారు. పైగా పిరికి మనిషి. 
ఈ బాధలో ఒకౌయన interview చేసినట్టు పష్మతికలో రాశాడు. అప్పుడూ 

0056 మానలేదు శాస్త్రిగారు. ఏందుకు బాధలొస్తాయో, ఎవరికో ఆదంకా 

మన ఆలోచనలూ ఇమాజినేషన్ ఏకొన్తి అసలు సత్యం ఆందుకోలేము. 

ఈశ్వరుడు ఎంత చెప్పినా ఆరతి కొదు. 
ఏ. 

మీక ఇష్టమై'ే చలం ఉత్తరాల నంగతి పత్రికల వాళ్ళని అడగ 

మన్నారు ఈశ్వరుడు. 

నేను మాలతికి మెంటాడకి ఉత్తరం రాశాను ఆందీందా? ఈ చదు. 
వులకి' ఎంతమందీ ఆరోగ్యాలు బతుకులు ఆహుతి ఐపోతున్నాయో ? 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

6-10-64 

పీరేశలింగంగారికి, 

నా ఉత్తరం తతపపరటుతక: నేను రాసే ఊ త్తరాలు ఈనాటి వారికి 

నచ్చవు. వాటిని ఆరిగించు కోడానికి కూడా శ క్తి లేదు వాళ్ళకి. | 

4 తరగతి లెఖ్యల పుస్తకాలు మూడు కాపీలు తొందరగా పంపండి, 

ఈశ్వర కరుణలో అందరం బావున్నాం. వియ్యం లేవు. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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7-10-64 

వీరేశలింగంగారికి, 

30 ఏళ్ళ కిందట ఆడపిల్లల్ని చదీవించమంటే చుండి పడ్డారు 
ఇప్పుడు చదీవించవొద్దు ఆం పే పిచ్చివాజ్జి చూసినట్టు చూస్తున్నారు. 

మాలతికి వీభూదీ పంపుతున్నాను మీపేర. ఆమెకి ఇవ్వండి. 

నాలుగో వాచకం లెక్కల ప్పస్తకొలు మూడు కొపేలు పంపరూ 

తొందరగా ! 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం బావున్నాము. 

ఈశ్య్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

12-10-64 

వేరేశలింగంగారికి 

మ్ కార్లు, ఈ వూళ్ళో వియ్యమూ చక్కెరా ఎలాగో వోలాగు కష్టం 

మీద దొరుకుతున్నాయి. మాకు ఏ కష్టమూ లేకండా ఈశ్వరుడు 
చూస్తున్నారు. 

ఈశ్యరాదరణలో అందరం బావున్నాము. 

మబ్బులు పట్టాయి మమ్మల్ని. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

16-10-64 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

ఇవాళ మీ ఊఉ త్తరమూ M. 0. రెంశూ అందాయి. పెద్ద ట్ ర్తరం 

రాయంపే ఏం రాయను ? నాకో వొచ్చిన ఖర్మమే అద, రాయమని ఆ 
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"ళ్ 

ర్ (చిన్న చదువులు సె; పెద్ద చదువులమిద జ్యా మాహ౦ 

పోలేదు ఇంకా. మీకు పిల్ల లు లేకపోవడం మంచిదయిండ, 

“వీ చాలా చిన్నది. చదుపుకోదు ఇంక్కా ఆయినా చతకి కొడు 

కేమట్కి కూ హతురేమిటి ? ఎందుకనుకుంటున్నారు అట్లా || 

ఆపుసు పరదలు ఆవి, రా లే కౌస్మి అక; గ్రాడ వే వున్న 

మన మిత్రులు ఏమీ గాబరాగా రాయటంలేదు. (ప్రభుత్వం మనుషుల సంఖ్యని 

తక్కువ చేస్తుందీ, డబ్బు నష్టాల్ని ఎక్కువ చేస్తుం ౦ద. 

పాపం, కాంతం గారికీ Cancer! వ. ఇక్కడికి వొచ్చి 

వెళా శారు. గొంతు నెప్పిగా వుంటోందని ఆన్నారుకూ 

bie నించో రాస్తున్నాను, దీనులలో 10076591 తీసుకోమని. 

ఆఖరికి గజ్జికుక్క-_ని సాకండి. ఆస్పత్రికి పోయి రోగులకో మాట్లాడండి. 

వాళ్ళలో ఈశ్వరుడు కనపడతారు, 

పత్రికలు చదవకండి. ఆవి గుండెల్ని ge మారుస్తాయి. 

మనం ఏ సహాయం చెయ్యలేని బాధల్ని గురిండ్కో డబ్బు హోదా. క్రీ ర్రీ 
గాళ్ళని గురించి రాస్తారు వాళ్ళు. 

మీరు జపం చేస్తున్నారా ? ఆని ప ఈశ్వరుడు, 

హృదయం మూసుకుపోయినకొద్దీ పు గాపిరాడదు. అర్థంలేనీ ఆ 
పాఠాలు వొల్లిస్తో తలెత్తి చుట్టూ చూడకండా నిర్దవులవుతున్నారు. మీ బడీ 

పిల్లల్ని చూసి వారి బాధలో, మీబాధ మరవలేరా ? 

లోకొస్నీ దాని-మాయ విలవల్నీ, సంఘాన్న్నీ దాని అబద్ధాలని 

బాధల్నీ. ఇరుకున్కీ మనము అంగీకరించామా ఇంక మరణమే. మనం 
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వాళ్ళ నుళ్తే కొలేము-ఆ విలపలు మనవిగా చేసుకోలేము. కొని ఆ వీలవల్ని 

అంగీకరిస్తాము, అదే మన ఇరుకు. 

ఈశ న్రైరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

| 16-11-64 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

చాలా ఉత్తరాలు, ఈ. కొలంలో ఎవరి శెప్పుడు ఏం 

జ్ఞాపకం వుండదు. మీ ఉత్తరంలో జవామి రాసేందుకు ఏమీ వుండి 

వుండదేమో ? 

మనకి శుభమైన వాటిని ఆయన ఇస్తోనేవుంటారు. ఇంటినిండా 
ఆతిధులు. పనులు, ఎన్నో ఉ తరాలు రోజూ, డాలీకి. ఈ పాటికి తిరపళిలో 

వెళ్ళి. అయివుంటుంది, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

23.11.64 

వీరేశలింగంగారికి. 

మీ కార్డు, శాలీక్కి శ్ర Pe V. K రాజుగారికి పెళ్ళి జరిగింద. 

ఇంకేం విశేషాలు కనపడటం లేదు రాయడానికి. దీపానికి 

చలం మిత్రులు వొచ్చారు ఇంకా ఉన్నారు. 

ఈశ కరాశీర్యాదాలతో 1 

చలం 

ఓఓ 



16-12-64 

వీచేశరింగంగారికి, 

పోనీ ఆ రెండు వాచకాలే పంపండి, యాడాదీ కోసారి అన్నా మీ 

గురువు దర్శనం చేసుకుంపే మంచిద్. 

19-12-64 

శళలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. జపం మానకండి. మధ్య మధ్య అట్లానే తిరగ 
'పెడుకో వుంటుంది ఆహం. ఎండాకొలంలో రండి. అన్నీ సద్దుకుంటాయి. 

ఈశ్యరాశిర్యాదాలతో 

చలం 

౮ 25-12-64 

వీరేశలింగంగాకిక్తి 

మీ కార్డు. మీరు కావలిస్తే ఈశ్వరుడు మిమ్మల్ని ఆ వూళ్ళో చూడ 
లేరా? గట్టిగా చూసినప్పుడు మీరు కుయో్యోమొరో అనటం లేదా? 

ఇక్క-డికి రావడం నా సలహా మీ ఆవసరం, అనుకుని. మన 

మ్మికుకాలా! అట్లాంటి వెన్నెముక లేని సూనృతులు ఎంతమందో! శరత్ 

నవలల నిండా వాళ్ళే. 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం బావున్నాం. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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. 28-12-64 

వీరేశలింగంగారికి, 

Many thanks. అవును. ఈ పిల్లల చదువులూ మీరు రాసిన 

(పతిమాటా నాలో పలుకుతుంది కాని.... 

what are we 

ఈశ్వరుడు కూడా సరస్యత పక్షమే. మనమేం చెయ్యగలం? 

ఈశ క్రరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

2-1-65 

పీరేశలింగంగారికి, 

ఆ శరత్ స్త్రీ పాత్రలని అవమాన పరచండి. ఆ స్త్రీలు స్త్రీలుకొదు, 

నిలువునా కరిగిపోయే హృదయాలు. వాళ్ళకి లేనిదే స్వార్ధం. ఈనాటి 
శ్రీలో స్వార్ధంతప్ప ఇంక దేనికీ 'చోటులేదు. వీలేశలింగం, చలం, 
ఈశ్వరుడు తందరూ తమకి ఉపయోగపడ్డంత వరకే. మీరంతకన్నా 

ఏదో వుందని ఆశపడకారు. ఆందుకే అన్ని ఎదురు దెబ్బలు, 

ఈశ శరాశీరా ఇదాలతో 

చలం 

13-1-65 

వీరేశలింగంగాలికి, 

మీ M.0. అందంద. చక్రపాణి నరసింహారావుగారు ఎప్పుడో 

వెళ్ళిపోయినారు ఇక్కడి నించి. వెళ్ళి ఉద్యోగంలో చేరారు. 

జయంతి ఐనాక మొన్న మొన్న వొచ్చి వెళ్ళారు చీన్నారావు 

గారు. ఇక్కడ విశేషాలేమీ లేవు. 
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నేను మీ ఉత్తరాలకి జవాబు రాసోనే ఉన్నాను, మరి ఆ ఉత్తరా 

లేమౌతున్నా యో! మీ పోష్టాఫీసులో ఎవరో చిల్లి కొట్టినట్టున్నారు. 
యు యా లు ఛు 

ఆమాలరి వ శ్రవహోారంలో ఎవో మిమ్మల్ని అనుమానించి 

ఉత్తరాలు మధ్యలో కొ నుస్తున్నారు గావును! జీవితం నిరాశగా ఉన్నా 

సాధనలో నిలవలేకపోతున్నా. 

సాధన ఒకే కోవ. 

ఏనాటికన్నా ఆ నిరాశ చావాలంచే. 

ఈశ్వరుడు చూస్తున్నారు గనకన్మే ఆయన చూపు మీని[ద్రని కలత 
పెడుకోందీ గనకనే ఆయన అగ్ని మిమ్మల్ని మీ అంతరాంతర వాంఛల్ని 
కొాలుస్తోందీ గనకనే 

ఆ నిరాశ, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

Eg 

14-1-65 

నీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. మీ గీతం మళ్ళీ శ్ఞాన(పభకు పంపిస్తున్నాను, 

ఆడేమిటి? వనితా దాసుడు జీవితమంతా చలం---మీవాధని బలహీ 

నాన్ని ఆతను అర్థం చేసుకోలేకపోక్కే ఎవరు ఆర్థం చేసుకోగలరు, 

భగవాన్ని [వార్టించండి. (పార్టనకి తప్పక ఫలితం వుండి తీరు 

తుందీ సకొలంలొో, అదెప్పుడై నా కౌనీ, (ప్రతి శరత్ నవలా గొప్ప స్తీ 
చుట్టూనే అల్లుకుని వుందీ. నేను చదీవిన--- నవలలే మీకూ 6కమెండు 

చేస్తున్నాను. శ్రీకాంత్, చరిత్రపహీనుల్కు సరిత, 'శేష్యపశ్న. 
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ఈశ్వరుడుండనన్నాళ్ళు ఇంకేముందీ ఈదుఖ్య-మయ (ప్రపంచంలో 
వలుగు 

మ్! 
ఈ" 

కొక! 

ఈశ కరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

జ 

221-65 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

గొప్ప హృదయం వుండడానిక్కి స్వాతంత్ర సమరానికీ సంబంధ 

మేమిటి? (పేమవల్ల తమ స్వీయ స్వత ౦క్రాన్ని అర్థం చేసుకునే 

దేవతల్ని ఆర్థం చేసుకోలేవా ? ఆత్మస్వ్యతం(త్రం కోసం ఎదురు తిరిగేచలం 

నాయికల్లోని త్యాగాన్ని 'కెలుసుకోలేవా ? 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

26-2-65 

వీరేశలింగం గారికి 

మీ గీతాలు బావున్నాయి. మీ ఉ త్తరమే ఇంకో గీతం మళ్లే వుంది. 

మీ ఉత్తరంలోని (ప్రశ్నలకి మీ గీశాలే జవానులు. 

ఆ మూటిసీ మూడు పత్రికలకి పంపుతున్నాను, 

ఆవును, మన కోరికా ఈశ్వరుడి కోరికా కూడా మనం చచ్చిపోవా 

లనే! కాని నిజంగా చచ్చిపోతామా ? ఉద్యోగం వదలలేము ! రచనల్ని 
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నొదలలేము. మనమెక్కడ చావగలం ? a ee ఆసలు 

చావు సరే ఈ దేహానికైనా చావుని స్వేకరిం చ గ 

ఈశ్యరాగీర్యాదాలకో 

చలం 

20-3-65 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. నా వొశ్ళేం బాగాలేదు. రాతులు నిద రావడంలేదు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

5-4-65 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు, inch by inch, degree by degree health 

recover అవుతున్నాను. 

భగద్ద్గీత Publisher చేతికి వెళ్ళిందీ. 1200 రాయలేదు, ఎప్పటికో! 

మీ డాక్టరు చేరు సుధాకర్” అయివుంపే నా చెల్లెలి కొడుతే. 

వాళ్ళని ఎరగననుకో. కౌనిమీ కేమన్నా అవసరమ కే Introduction note 

రాస్తాను, fOr What it is worth, వడిలో = 

ఈశ్యవాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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15 -4-6వ్ 

వీలేశలింగంగారిక్కి 

B. P. (క్రమంగా తగ్గుకోంది. 'సుధి చలం మేనల్లుడని ఎట్లా 

తెలిసిందే ? 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

19.4.65 

ప్రీరేశలింగంగారికి 

మీ కార్డు, నా B. P. [క్రమంగా నయం చేస్తున్నారు ఈశ్వరుడు. 
మీరు రావడమెప్పుడు ? 

ఈశ కరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

29.465 

వీ రేశలింగంగారిక్తి 

మీ కార్డు. భవద్దీత 50013 గా చేసేప్పటికి పాత 3. ౫, 
వొచ్చిందీ, 8 ౨, అంపే High Blood Pressure. 

ఇప్పుడే అదుపులోకి వోచ్చిందీ. ఈశ గరుడు చూస్తుండబ సై న్ 
మందూ లేకంశానే, కిందకి దీగుకోంద. .B. ౨, 

౪B. ౨. అనే భయం లేకపోక్కే నా అంతటివాడు లేడని 
భురానూ ఉపనిషత్తులూ కెలుగు చెయ్య్యూలని పూనుకోనా ! 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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19-5-65 
వీరేశలింగంగారిక్కి 

“నే ననంత తిమిరళోక లోకాధిపతిని” అన్నారు ఇట్లాంటి చెడో 

కృష్ణణా ప్రీ. మొర్తానికి చలానికి పుట్టిన రోజులు రేవు, మొకానికి పండగలు 

లేవు-బుద్దీ తెలిసిన దాదీ ఎన్నడూ లేపు, 

కనక మీరు పంపిన డబ్బు పుంటుందీ. చిం? 

కుంటాను యాడొద పొడుగూతా. 

మీరు వెళ్ళారో లేదో ఓ సాయిం్మతం చినుకుల మధ్య దిగారు. 

తల్లి 

| | | 
కొడుకు కూతురు కూతురు 

ఆయన 

భార్య 

అభవ! 
| | 

టోపీ కూతురు కొడుకు 

మేము వీరేశలింగంగారి వాళ్ళం అన్నారు. - 

అప్పుడు అర్హమయిందీ. వీరికి దడిశేన్కా వీరేశలింగంగారు ఆంత 

తొందరలో వెళ్లారు ! ఆని. వారందర్ని వేసుకుని నిన్న Whole day 
గిర్మిప్రదకిణం వెళ్ళాము మబ్బుగావుంపే, ఎందుకోఇవాళ పొద్దున్న 
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వెళ్లారు వాళ్ళు మీరు తప్ప, మాతో వున్న రమజస్టాన్ భక్తులందరూ 
ఇక్కడే ఉన్నారు, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

12-6-65 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్డు. మన మందరం వొకచే* ఎవరిమో కొ త్తవారిని మల్లే 
“ఆదరణకు thanks,’ అంటో రాయడ మేమిటి మీరు! 

ఈ డాబాకింద తపం కలుసుకుని భోజనం వతం 

మళ్ళీ ఎప్పుడో ! ! 

ఈశ్యరాదరణలో అందరం వావున్నామ. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

25-6-65 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్డులు. నా ఆరోగ్యం పరవాలేదు, ఈశ్వరుడు చూస్తున్నారు. 

ఆవును, (ప్రతివారు ఈసారి గొప్ప అనుభవాన్ని పొందే వెళ్ళారు? 
ఇక్కడ సత నారాయణ సరసింహారావ్వ, రాధాకృష్ణ వున్నారు బసవ 

రాజుగారితో సహా, 

మీరు బావున్నందుకు సం3 కోషం! 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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“జల్_రఎరక్ 

వీచేశలింగంగాకికి, 

Gn క్ి కార్డు, సౌ కార్డు అంది పుంటుంద. అపుసు వాళ్ళకి ఇడ్కాడి 

రావాలని చాలా ఏళ్ళనించి ఉంది, చాలా (ప్రయత్నాలు చేకారు, రాలే 

పోయారు. 

om 

ఈ తల్లి కొడుకులే ఐకే humtle గా యత్ని స్తే ఈకఇరుడి 
అవ 

అనుజ అఆయినొసాంమో |! 
మై అలి 

వీ రేశలింగంగారిక్తి 

మీ ఉత్తరము. M. ౦. న్నూూ, మీ లేఖలు 'కరుణామయుికి ఇవాళో 

శేపో Post చస్తున్నాను మొదటి 5 లేఖలూ, ఇవాళ ఓ 20 ఉత్తరాలు 

కొన్ని దీర్హ మైన జవాణులు కోరేవి 

11 న మళ్ళీగిరి (ప్రదక్షిణం. 

మనం భోజనం చేసే పొక్క ఇప్పుడు డాబా ఆయిందీ-౮. FP 

Dining Hall-. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

15-7-65 

పిరేశలింగంగారికి, 

క్ కార్లు, పడమట నించి మనుషులు ఏగిరిపోయేగాలి కొన్నాళ్ళ 
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నించి. కనక డాబాకింద భోజనాలు మానాలి వొచ్చిందే ఇవొళనించి. 

నేను టాగూరు గారిది ఏం రాళానో జ్ఞాపకం. లేదు. 

“ఉ త్తరణి చూశారు కదూ ! 

ఇక్కడా ఇంతవరకు వర్షంలేదు. బావిలో నీళ్ళు అడుక్కి 
పోతున్నాయి. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

23-7-65 

వీరేశలింగంగాలికి, 

మ్ కార్డు, ఉ త్రరణ కాసీలు కొన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గిర. కొపీ 

కొవలిస్తే రాయండి. రిజిష్టరు చెయ్యకపోతే పోస్టువాబ్శ దొచ్చేస్తున్నారు. 
అన లు లు జూల 

కరుణామయికి జబ్బుచేసి “కరుణామనూ 1!” అని అరుస్తోంది. 

పిల్లలు మెల్లిగా ఆ పుస్తకాలే చదువుతున్నారు. 

U. F. డాబా పూర్తి అయింది, ఇంక లైటు పయ్యాలి. అంతే. 

దానికింద భోజనానికి ౮. F. మెంబిర్లు దీగుతున్నారు. అప్పుడే ఆగష్టు 
15కి వైభవంగా ఉంటాము ౮. F. గాళ్ళం మేము. మీకో కూడా కలిస్తే 

మనం. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

30-7-65 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు. నేను తెలుగు ఆక్షరాలు చదవలేను. ఎవరన్నా తీరు 
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బడిగా న మ్ వ్యాసం చదవించుకుని విని మే రాస్తాను. 

“కరుకానుయిి హూ హాయమయినట్లుంచె ! 

11-8-65 

వీచేశలింగంగారికి 

ఆహ్వానం ఆందీవుంటుందీ. మీరు పంపిన డబ్బు అందీంది. 

రాయగడ నించి మా.... ఉత్తరం రాసింది, 

మె అక్కడ ఏం చేస్తోందో, మీకు తెలిస్తే రాయండి, 

బావున్నాను ఈశ్వర కృపలో. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

19-8-65 

వీరేశలింగంగారిక్తి 

మీ ఉత్తరం. మా ఉ త్తరంలో ఈ సంగతులేం స్పష్టంగా లేవు. 

అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తోందనుకున్నాను. చాలా సాహస మైన పనే చేసింద 

చివరికి ! 

ఆమె ఉండగలిగినంత సంకోషంగానే వుందని తెలుస్తోందీ. కాని 

మానవులకు సమస్యలు తప్పవు. 

ఈశ్యరుజ్జి ఆమె తన దృష్టిలో వంచుకుంపే ఈశ్వరుడూ ఆమెని 

తన దృష్టిలో వంచుకుంటారు. 

183 



మీ నించి కార్లూ MO. వొస్తోనే వున్నాయి, 

ఈశ్వరానీ న్రైదాలకో 

చలం 

28-8-65 

వీరేశలింగం గారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. నా వొళ్ళు వావుండక సోవడంకో సరిగా జవాబు 

రాయలేక పోతున్నాను. మీ Express ఉత్తరం అందీందంటున్నారు 

ఇక్కడి we పెగా నా స్మెక్రటరీని వాళ్ళ బావ వొచ్చి మాయ ఆశలు 

పెట్టి లాక్కు పోయ యాడు, ఆంతదూరానికి పోయి నడుస్తున్నాడు తిరిగి రావ 

డానికి డబ్బులేదని. 

మా తండ్రిదీ (పేమ అంటారేం? మర్యాద కోసం అగచాట్లు. 

శళిరేఖపై మీరు రాసిన వ్యాసం చాలా బావుందీ ఆని రాయలేడా 

నేను! 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

ణా 

3-9-65 

వీ రేశలింగంగారికి, 

చిళ్క్ళాల (క్రీష్టారావు లేడు ఎప్పుడో వెళ్ళాడు, అందర్నీ ఇక్కడ 

నించి ఎవరు తీసుకు పోకారో అతన్నీ ఆయనే తీసుకు షెళ్ళారు* 

భగవద్గీత ఇప్పుడప్పుడే అచ్చుపడేట్టు లేదు. 
వొళ్ళు బాగాలేదు జలుబు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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వీచేశలింగంగారికి, 

నా భగవద్గీత సంగతి నాకేం. తెలీదు. నా నాటకాలేవీ కొత్తగా 
అచ్చూ కాలేదు. 

నా జలును ఇవాశే నయంగా వుందీ. 

కరుకామయి మనకి లేన నై. సినీమా నగరాలకి వెళ్ళిపోయింది 

కరుణామయి. 

ఏమీ విశేషాలు లేవు. 

ఈశ గరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

గా 

19-9-65 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

కరుణామయి చలాన్ని మర్శిపోతుందని నమ్మరా ఇ జగ్గారావు మర్చి 

పోయాడం పే నమ్ముతారా? చలం ఆతనికి రాసిన లేఖలు పు నకరూపంలో 

ఓ పవిషరు చేత అచ్చు వేయిరిచుకున్నారు ఆయన, ఒక కాపీ అన్నా 
(a2) 

చలానికి పంపరు, ఎటావుందో చూడాలన్నా, 
ఛం 

ecivilisation మననేం' చేసింద? దాందోంచి చై టపడాలని కోరే 

వాళ్ళకి మార్గం వుండనే వుంద. దాంటోనే సుఖమనుభవింజే వాళ్ళని 

తప్పించడ ముందుకు? బురోదలోంచి పందీని చైటికి సెట్రకురాడా ఏ 

కరుణామయుడై నా ? 

“ఏదీకాదు” అనేమాట చివరి నత్యమే, దాని అర్థం “ఇదేదీ కాదు” 
ఆని, 
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“నువ్వు డేసేదెది కాదు” 

“ఇదేది కాని దేదీవుందో ఆద సీకింకా తెలీదు” ఆని అర్దం, 

ర్య జన్మకిం కే” అని అట్లా తుంచుకోడ మెందుకు? ఈ జన్మపరం 

పర ఆంకా ఒకపే బాట. ఇవి మెళ్ళు: 

“అదేదో ఒకటి వుందీ. అదీ చిక్కుతుందీ, అదే అదృష్టం.” ఈ 

విధంగా యోచించరండి. 

“ఇద ఒక తుది లేని యాత” తుదీ వుందీ కాని చాలాదూరం. 

కాని ఈ యాత ఆంకా ఆయనలోనే. ఆ తుదీలోనే. 

“ ఏమిటా * కష్ట జీవితం !” ఈశ్యరుణ్డి పొందలేదనా ? 
(a) డ్ 

అదీగాక తక్కిన వన్నీ వున్నాయే మీకు ? 

ఆ ఈశ్వరుడేదో చాలా సులభం, నమీపం ఆనుకోడంవల్లనే ఈ 

బాధ. సులభమే, సమీపమే. కొని దొరకడు, 

“చాలా యాత చెయ్యాలి” అని నిశృయించుకున్నారా? ఏ గొడవా 

వుండదు. 

జరగసిండి కాలాన్ని. వృధా అనేదలేదు. తొందరేంలేదు. జారి 

పోవడమనేద లేదు. 

ఏమైనా జీవికం (ఈ జన్మే కాదు) అంతే ఇంకే, ఏం గింజుకుసీ 

(ప్రయోజనం లేదు. ఉద్దరించగల వాడొక్కడే. అతనే. వినాలి. ఆయనకి 

అన్నీ వినపడకాయి, అన్నీ తెలుసు. కొందరపడకండి, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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30-9-65 

వీరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్డు. మీ సంశయాలు శమించి మీరు కాంతంగా ఉన్నందుకు 

ఈశ్యరాశిరా పదాలతో 

చలం 

8.10-65 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. మీరు సంకోషంగా ఉన్నందుకు తృ ప్రి. 

ఎల్లుండి పౌర్ణమి సాయంతం గిరి (పదక్షిణ౦ పెడుతున్నాం దారి 

లోకి భోజనం మూటలు కట్టుకుని. 

సాజన్య అనికొత 

మీ లేఖలు 5 పంపాను. 

ఇంకొ [ప్రారంభించ లేదు. నాకు పదీ రూపాయల చెక్కు. పంపారు. 

వాళ్ళు తెలుగుదేశంలో తప్ప పుట్టారు. 

కనక మీ ఉత్తరాలు (పారంఖ మౌతాయన్న మాచే అనుకుంటు 

పత్రిక. వాళ్ళు నన్నేమన్నా ప౦ంపమన్నారు. థు 
ఎవి 

న్నానుం 

ఈశ్వరాశీరా దాలకో 

చలం 
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20-10-65 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మా.... నాకు రాస్తుంది. 'కౌని నేను రాసే ఉ తరాలు ఆమెకి 

అందటం లేదు. అదీగాక ఆమె నాకు రాసే వుత్తరాలు కూడా కొన్ని 

మాయ మౌతుసన్నాయి. పాపం, ఆమెకి ఇంటి దొంగని పట్టడం అసాధ్య 

మౌతోంద! నేనే జవాబులు రాయడం  లేదనుకుంటబోంనో ఏమో! మీరే. 

గనక ఆమెకి రాస్తోవుంటే ఈ విషయం ఆమెకి రాయవొచ్చు. కాని ఆమె 

ఉ త్తరాలన్నీ ముందుగా చదివి ఇచ్చే విశాల (ప్రియతములు ఆ ఊఉ త్తరాల్సీ 

ఆందనిరు, 

ఆమె తండ్రి దగ్గిరికి వొచ్చి ఆమె తిరిగి రాయగడో ఏదో వూరు 

వళ్ళగానే నో రిణిష్టరు ఉత్తరం రాద్దామనుకుంటున్నాను. ఆమె తిరిగి 

పెళ్ళిన సంగతి మీరు తెలుసుకుని నాకు తెలియ చేయగలిగి తే చెయ్యండి. 

ఈశ్వరాశిర్యాదాలతో 

చలం 

20-10-65 
వీరెశలింగంగారిక్కి 

ఇందాకే మీకో కార్లు రాశాను, 

ఎప్పుడూ తలుపులు తెరిచివుండి, (ప్రతివారికీ స్వాగతమిచ్చ 

విరోధులు, అయిష్టులూ లేని శ్రీ) రమజణస్టానానికి రావడానికి మనసులో 

ఎందుకిన్ని అభ్యంతరాల్ని కల్పించుకుంటారో | 

ముమ్మడని (మా చెల్లెల్ని) రమ్మనండి, 

తన రాకగాన్మి పోకగాన్మి రాత్రి 9 నుంచి 5 మధ్య కౌకండా 
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మా(త్రరి చూసుకోగలిగికే సంకోషం. నా సీద భంగమై కే ఆరోగ్యం 

చెడుతుంది. 

ఈశక్షరాశర్వాదాలతో 

చలం 

వ 

27-10-65 

పీరేశలింగం గాలికి, 

మీ ఉ తరం, ఈశ్య రాజ్ఞ అయింద కనక 
అని క 

రమ్మని రాయగలిగాను. 

9) రమణస్టాన్ లేఖలు చూశారా! ఇప్పటికి వొచ్చాయి కాపీలు 

సాకు. 

మాంంంక్రి రిజిష్టరు ఉత్తరం రాశాను, 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం బావున్నాము, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

బ్లో 

25-10-65 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. మీరు మా....కి రాసిన ఉత్తరం బావుందీ, నేనూ ఒక 
రిజిష్టరు ఉ త్తరం, రాశాను, నా interest మా.... మీద్ కన్న ఆమె Le 

టి 

థ్ ర్హమీద. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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' 6« 11.65 

వీరేశలింగంగారికి, 

ర్ పత్తరం, స త్తరాలు (పచురిస్తామన్న పత్రిక నవంబరు 1కి 

వొస్తుందన్నారు. ఇంతవరకు రాలేదు, 

మా.... నించి నాకూ ఉత్తరం లేదు. ఆమె భర్త చలానికి గాని 

చలం మ్ముతులకి గాని ఉత్తరాలు రాయడానికి వీలులేదని వుంటారు, 

శ్రీ రమణస్టాన్ లేఖలు సోమవారం పంపుకాను, నేను మరిచిపోకే 
జ్ఞాపకం చెయ్యండి. సజవాడలో మతులు ఆ పబ్లి షర్ల చుట్టా తిరిగితే 

చివరికి పంపారు కాపీలు. 

అవును. ఇక్కడి మిత్రులు చెపితే నేనూ చూశాను తోకచుక్కని, 
కొని ఆ తోకచుక్క చాలా harmless గా కనపడుతోంది. ఈవడు 

Arcticzone లో చలి ఎక్కువగా వుంటుందేమో దాని కారణంగా, 
ఈశ్వరుడు ఆ తోకచుక్క నంగతి, ఏమీ మాట్లాడలేదు. 

ఇక్కడా రెండు గోరింక పిల్లలు దొరికాయి. ఒకటి వాటిల్లో శాక్రా 
హోరి, రెండోది మాంసం మీద గాని వర్టిల్లదు. వానకురిసి ఆగ్కి ఆవానలో 

తడిసిన పచ్చిగడ్డికో ఎగురుతున్న స్పరుగుల్ని తెచ్చి మేపు తున్నాము ఈ 
పిట్టని, ఎంత న్యాయముందో దాంబో! 

ఇక్క_డ నాలుగు రోజుల్నించి వొనా ఎండా ఆడుకుంటున్నాయి 

ఆకొశంలో. నాకు మాతం వేటికి పోయే యోగ్యత పోయింది 

ఇప్పుడు నేనేమీ చవవలేన్ము చూపు మందగించడంవల్ల, ఎప్పుడూ 
చేతుల్లో పన్దకంకో 60 ఏచ్ళ బతికిన నేను, పొద్దన్తృమానం ఆట్లాకాచుని 
వుంటాను, ర్యాతి కూడా న్మిద్రపట్టదా ఓ 18 గంటలు- మనసుకో-కొంచెం 
“ఆగు బాబూిఅని పోట్లాడుతో, 

మనసుకి ఆలోచించకానికి వమీలేక మందంగా వారుకుందా అది 
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వావ. గాలిలేని వింశాకాలపు ఈ రాత్రవలె, మనసు వేళ్ళరో రో నంచాలి. ఆదీ 

ఎన్నటికి జరుగుతుందో! జరుగుతుందని ne ఆశ, 

ఈశ రాశీర్వాదాలతో 

చలం 

8.11-65 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మా చెల్లెలు వై లుచెరకండా వుంపే ఇంక్కా రాత్రి 9 తరవాత ఈ 

పూరు చేరవొద్దని చెప్పండి. మాఇల్లు కనుక్కో=డం కష్టమే కాదు. నా 

నిదా భంగమౌతుంది. నా'వొళ్ళు అంతబాగా వండటతలేను కద! నిద్ర 

లేస్తే సె ఇంక నిద్రపట్టదు. 

ఇవాళ “శ్రీ రమణస్టాన్* పంపాను. ఇక్కడ ముసురు. 

మీ మనిజఆర్డ రూ ఇప్పుడే కేరిందీ. మా చెలెలూ ఇప్పుడే చేరు 
ae) 

కుంద 

లక 

చలం 

12.11-65 

పిరేశలింగంగారికి, 

చెల్లెలు ముమ్మడ్క చాలాసార్లు మీ క్రబుర్చే చెపకో వుంటుందీ. మీ 

(పోళ్చాహం వల్లనే తానిక్క_డికి రాగలిగాన ని, 

మీ ఉత్తరాలు ఒకవ్ అదేదో పత్రిక (దాని పేరురాశా నే) దాంటో 

(పచురణ మైనాయి. కొని ఆ పతిక మొహం చూస్తే చాలా కౌలం బతి ట్టు 

లేదు. 
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ఆ పత్రిక ఎరు సౌజన్య చెజవాడ-వే 

ఈశ్యవాదరణలో అందరం బావున్నాము, కాని సౌరిస్ వొళ్టవాగా 

లేదు. జ 

ఈశ్వరా శర్వాదాలతో 

చలం 
షా 

15-11-65 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. నా కార్లు అందీ పుంటుందీ, ఇవాశ నాకు జరం. కొని 

ఓ 15 ఉత్తరాలు కొన్ని పెద్దవి. షా వొచ్ళ బాగాలేక షికార్లు ఎళ్ళలేదు 

ఇన్నాహ్మాం ఇప్పుడు పడుతున్నాము, 

నర్తకి పెంచుతున్న గోరింక ఎగిరిపోయి, తిరిగి వొస్తోందీ ఇవా 

శంకా! రేపటికి చెళ్ళిపోతుందనుకుంటా Final g00d-bye చెప్పి, 

ఆవును మీరూ దీగులుగా రాయాలి. నేనూ దిగులుగా రాయాలి. 

ఎంత వొదీలించుకున్న్యా ఎవో కొత్తవి (పాతవి) మనం కట్టుకున్న 

illusions భగ్నమౌకో స్రంటాయి. ఆ illusions వుండిన కౌంక్కే మన 

పురోగమనానికి కోవ చూసే light All this pain is only to end 

pain finally. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

18-11-65 

వీరేశలింగరగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. సుధని ఆ సాంబారు Prescription తొరగా. పరప 

మనండి. లేదా మీరన్నా ఆయన భార్య నించి విని రాసి పంపండి. 
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నా ఆరోగ్యం జాగా వుంటుందీ, మ? 9 ఏడో చిన్న బాధ పుడు 

వుంటుందీ. ఈశ్వరుడు బూస్తున్నారు కద! న హౌర్రిస్ ఆర ో గ్యం నడా 

వొక విధంగా ౫ నన్న వాధపెడుకోంద. 

మ. పంపారా మీకు (సౌజన్య). జీవన్ స పనా 

నేను చదవలేక పోవడం వల్ల నాకేం ఇబ్బందీగా లేదీప్పుడు. 
ఎందుకు వై ద్యం? చదీవిన చదువులు చాలు, మీ ఉత్తరా అ అక్షరాలు 

చక్కగా చదవ గలుగుతున్నాను. 

ఈశ్వరుడి పెన attitudes తలో మీకూ నాకా చాలా పోలిక 

ఉన్నట్టుందే. సుఖంగా ఉంచుతున్నంత సేహ్కా నేను Thankful గా 

feel ఐ ఎన్ న్నోసార్లు దగ్గిరికీ తీసుకుంటాను ఆయన్ని. కష్ట పెట్టారా 

విరోధం రేగుతుంది. కొని. ఇప్పుడద౦తా వ మారిపోతోందీ నా లో ఆయన 

భిక్షు వల్ల. 

మనలోని చేదు విరిగి పోవాలి, ఐ బలమున్న వాళ్ళలోనే వుంటుందీ 
తిరగబాటు. ఆ తిరగబాటుని విరకొ-ట్లరు ఈశ్వరుడు. ఎంతసేపు ఆయన 
మనని ఏడిపించి నలిపెయ్యడం! కాని ఆ బలమే ఆయనకి విలవై నదీ, 

ఆ తిరుగబాటు బలాన్నే తన భక్తిగా మార్చుకుంటారు, తన (ప్రను 

భావాన్ని భరించలేకంశా చేసి. 

రోజు రోజూ ఉ త్తరాలెకుు.వవుతున్నాయి. ఆలిసి పోతున్నాను. 

నడుం లాగుతోంద,. 

ఈక్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 
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మీ ఉత్తరాలు చదీవి నాకిప్పుడు ఓ కొత్త భక్తుడు చేరాడు, 

జ 

23-11-65 

వ్ రేశలింగంగారికి, 

మీరీసారి వొచ్చేప్పుడ్కు మీరు కొని, మీవల్ల authorisation 

పొందీన వారు కొని--- 

పలకల దొండకొయలూ, ఆకొకరకాయలూ తెండి. 

అంకే కాదు--- సుధ Baby కి స్నానాలు ఇత్యాదులు చేయించి 

తీరుబడి లేకంగా ఉన్నాడు. కనక మీరు ఆయన సమాన భాగస్తువాలినించి 

కాకరకాయ కూర చేసే విధమూ విస్టీ బేళాహుళ్ళి చేసే విధమూ రాసుకుని 
పంపండి. 

దోలెడు ఉత్తరాలు నిన్నా ఇవాళ, 

ఈశ రాశీర్వాదాలతో 

చలం 

27-11-65 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉ త్రరం, మెంటాడ అంత ఆందంగా వుంటుందన్న మాట, 

ఇవాళ నీరసం, ఏం రాయలేను. 

. వజామతలో ఓసారి ఓ (551౭లో పడ్డాయి ఉత్తరాలు, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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నీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం, మీ ప ఇడ్డి వెన్నెల్లో తయారు చస్రాతా 9 

లతా 
ng) 

కూరలకోసం్క దాదాపు 8 నెలలు ఆగాలా! సరేకే. ఏం చేస్తాను ? 

మీరు జ్ఞాన ప్రభలో రాసిందీ చదివాను. బావుందీ. 

(ప్రజామతలో మళ్ళీ వేశారు జీవన్ ఉత్తరాలు. 
ఆ బెజవాడ పత్రిక ఏమయిందో తెలీనే లేదు, 

పన్ను నెప్పిలోంచి వాన ముసురుల్లోంచి నా ముసలి ముఖ చంద్రు 

డిప్పుడే ఉత్తరాల ఎపు తొంగి చూస్తున్నాడు, 

ఈశ్యరాశేర్వాదాలతో 

చలం 

3-12-65 

. వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్లు. Graceful disintereste giving ఆనేది ఎన్నడో 

మరిచింది (ప్రజ. ఆట్లాంటిది వుంటుందని కూడా ఆలోచించుకో లేదు, 

ఆం కేకాదు. 

Graceful taking కూడా చాతకొౌకండా పోతోంది. చివరికి ముష్టి 

వొళ్ళలో కూడా 

మా....ఉ త్తరం రాసింది, నిన్నటి నౌ కార్డు అందీపుంటుంద్. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాల తో 

చలం 
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10.1265 

ఏీశేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. ఇడ్రీ చేసి చూస్తాము, 

తను ఏవరికి ఉత్తరాలు రాయడానికి ఎవరికి అభ్యంతరం లేదనీ 

భర్త తనని చలానికి పత్తరాలు రాయనుని వొత్తిడి చేస్తున్నారని రాసింది 

ఆమె, 

ఏలు కౌగానే ఇక్కడికి వొస్తారుట, 

జనవరి 15 కి 800 సేజీల చలం థగవద్గీత. అచ్చునించి పెలువడు 

తుందీట. 

ఈశ్వరాదరణలో బొవున్నాము, 

మళ్ళీ U.F.D. Hall నిండింది మిత్రులతో. 
ఈశ్యరారాశ్విదాలతో 

చలం 

13-12-65 
వీకేశలింగంగారికి, 

కొంతకాలం నించి ఏడ తెరిపిలేని వర్షాలు, వాటికిధ్రికా పోవాలని 

లేదు. చుబ్బుల్ని. తరుముకో నే ఉనా చయం 

వొచ్చిపోయే మ్మితుల్కు వారి సమస్యల్ని మోసుకుంటో వాటిని 

బక్క-వాజ్జీ నా మీదక్కీ అందని ఈశ్వరుడి. మీదీకి - తొయ్యాలని చూస్తో, 
.ఇం౦కౌ వొస్తామని రాస్తున్నారు. 

“శ్రీస్తోపనిషత్తు అందందే. పేరు ఇదీవరశే విన్నాను. నాకు అక్ష 
రాలు కనపడవుగా. ఎవరన్నా చదీవి పెట్టాలి. ఎడతెరిపి లేని ఈ పనులు, 
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రాతలు వంటలు-వీటిలో ఎవరికి తీరుబడి!  వగచిత 116౦ రాసీ 
a 

యత్నంలో చాలా busyn tiredగా ఉన్నాను. 

ఈశ్వ్షరాశేర్వాదాలతో 

చలం 

22-12-65 

వీ రేశలింగంగారిక్తి 

మీ కార్లు ఉత్తరమూ. ఇడి నూక అంపే ఏమిటి ? పచ్చివియ్యం 
నూక్కా 07 ఉప్పుడు వియ్యం నూకొ ? 

మాఘం (సోమర్ సెడ్) తాను భగవాన్ వద్ద పీ పొందన అనుభూతిని 

అప్పుడే మరిచి పోయినట్టునా న్నారు. తానో గొప్పరచయితనస్కీ తనకే ఈ 
ఆభ్యాత్మిక విషయాలు తేలుసుననే అన్యమత, ఆయనని మాయలో కపి 

నట్టుంది. భగవాన్ వేదాంతాన్ని ఏమర్శించారు. వేదాంతం ఏమెతేనేం, 
తాను పొందిన అనుభవం ఆనత్యం కౌదు కద! అనో అనుభవమని అని 
పించిన పేలేదు ఆయనకి. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

29-12-65 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు. నా వొళ్ళు బాగాలేదు. భగవద్గీత intro రాయడంకో. 

ఆ intro ఆగిపోయింద. 

ముమ్మడ త్వరలో ఆక్క-డికి వై లుదేరళా నంచోంద్. 

ఈళ ఏరాశీర్వాడాలతో 

చలం 
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4-1-66 

వీరేశలింగంగాకికి, 

మీ ఉత్తరం. సౌజన్య వారికి రాశాను. సౌజన్య రెండో పత్రిక నా 
కందలేదు. పంపుతారేమో లెండి. 

"స్తే ఆ పత్రికని కొనము” అని మన (శేయోఖి 

లాషులు రాసివుంటారు (పజామతకి, 

“చలం వు త్హరాలు చ్ 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం బావున్నాము, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

15-1-66 
-. వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం, ముమ్మడ మదాసు వెళ్ళి ఆఅక్క-డినించి హై(ద్రాబాదు 

శె లెక్కి_౦దీట. 

ఆవును ఆ ధ్యాన సుఖం అట్లా సాగనివ్యదు మన పాత స్వభావం 

కొని మనం Persist చేస్తే (క్రమంగా ఆలవాటవుతుంది. 

మ్ Prophecies సరదాగా ఉన్నాయి. గంటల '' పంచాంగం 

ఆంటార్కె కారీఖులూ' తిధులూ. వుంటాయి- అట్లాంటి ౮216ల ఒకటి 

పంపండి, ఆవును ఇక్కడా మబ్బులూ చినుకులూ,. అందుకుని మా గిరి 

(పదకిణం ఆగిపోయింది. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 



22-1-66 

వీచేశలింగంగారికి, 

మీ Prophecie అప్పుడే నిజమౌతున్నాయే. 

సరస్వతిని (సుధగారి భార్య) సాంబారు ఎట్లాచేస్తుందో ముఖ్యం 
దాంటో వేసే కొబ్బరి 60. రాయండి. 

ఈశ్వర్లాదరణలో అందరం బావున్నాము. 

ఈశ్వరా శీర్యూదాలతో 

చలం 

25-1-66 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ 'నించి కార్లు వొచ్చిందీ ఇవాళ, భగవద్గీత ఇంకా కొలేదు. ఓ 

నెలన్నా కతత స నాకు ౨9. వ, కదా! నేనింక ఏం రాయనను 

కుంటాను, 

“పేమ ఎందుకు ?” అని (ప్రశ్నించిన వారికి (పేమ సంగతి ఏమీ 
తెలీదు, వారెవరు (పళ్నించడానికి, ఒకరు ఇంకోరిని (పళశ్నించేదీ కాదు[పేమ* 

(పేమ ఎట్లా వ్యక్తం కావాలో (ప్రేమించే వారికే ఏ ఆలోచనా 

లేకండా తెలియాలి.. మీరిక్కడికి. రావాలం పే డబ్బు వుండదేమో అంటా 

రుట, ఏమిటి ? మీరిక్క-డికి పంపే డబ్బు-మీరు. నిలవ చేసుకుని రండి. 

మీరిక్క-డికి రావడం ఏక్కువ ముఖ్యం... 

ఈశరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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28=1=66 

వీ రేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు, ఎందుకు వెంటనే నమాధానం రాయమన్నారు ? 

కాలెండరు మొదలై నవి అందాయి. ఆ సౌజన్య, ఆ పత్రికలూ 

వాటి సంగతి మాట్లాడకండి. 

మీరు కూడా పెద్ద ఉత్తరం అడుగుతున్నారా ? 

నాకు 3. ౨ కదా! 

అయినా రాయ్మప్రయత్నిస్తాను. మా “చే బాంచే నించి వొచ్చి 

కొత్త వంటలు నేద్పతోందీ, 

నర్హకి చుట్టూ వూరి రోగులు చేర్సి మందులు పృచ్చుకుపోతున్నారు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం - 

10-2-66 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. ఈ పాటికి నాయనగారితో మాట్లాడుకో వుంటారు 

కౌంతంగారు. జ్ఞాన ప్రభలో రాంరాం గారి సంభాషణలు చదువుతున్నారా 2 

ఎడారిలో పడ్డ చినుకుల వల్ల లాభం లేకపోవడ మేమిటి ? అకొశం 

మ్ద మస్పులు వోలువికొవనీ, ఈనాడు చినుకులు పడ్డౌం సమయం వొచ్చేప్ప 

టికి “ఎన్నో చలువ జల్లులు పడతాయని అభయహ స్తం ఇయ్యవా ఆ 

చినుకులు ! తిరువన్నామలై వొచ్చి మంచి టీ కోసం వొచ్చి నర్తకిని 

అడిగి టీ తాగ్మి నాకో కబుర్లు చెప్పి వెశ్తేవారు. మీకక్క-డ ఒక్క. 

కౌంతంగారే, 
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ఇక్కడ శ్రీ రమశాశ్రమంలో నెలకోరిని సాగనంపృతున్నారు. 

ఈశక్షరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

18-2-66 

వ్రరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్డు. రాంరాం గారి సంభాషణలు సరదాగా చదువుకోశానికే* 

అంతకన్న ఆర్లంలేదు వాటిల్లో. కాని ఓ చాయ నిజమూ వుందీ, ఈశ్వరుడు 

ఇట్లాంటివి discuss చెయ్యరు. అన్నీ. 

రాంరాం గారిని 6011200 చెయ్యడం సులభంలాగే పుంద్. కొని 

కొంత ం౦గారిని తీసుకొచ్చినా, ఆయన కొంతంగారని రూడి ఏముందీ ? 

ఈశ గరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

28.2.66 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ కారు. ఆ సౌజన్య వాళ్ళు క్షమాపణలు చెప్పుకుంటూ రాశారు, 
(ఈ 

అవును, ఆ స్0110 వ్యవహారం ఓ గొడవ. ఉన్నవి చాలు. వాటి 

జోలి ఎందుకు మనకి ! 

ఈ ఎండలకో నాపై, P. హెచ్చుతుందీ. ఈ 4 నెలలు ఎట్లాగో ! 

మీ స్కూలు శలవలు స మీపిస్తున్నాయి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

౨0] 



7-3-66 

వీశేశలింగంగారికి , 

మీకో శాతక చక్రం పరపుతున్నాను. కొంచెంగా నన్నా ఈ 

(గ్రహాల సంగతి తెలిసినవాళ్ళు చేత్క Tough గా ముందు జీవితం ఎట్లా 

వుంటుందో అడిగి నాకు రాయండి. ఈకాలంలో [గ్రహాల సంగతి తెలీని 
వాళ్ళు లేరు, 

మార్చి వొచ్చిందీ. శలవలకి వొచ్చే ౫125 వేస్తున్నారా ? 

మరి ఆ పలకల నొండకాయలు ఆకకొరకొయలూ ఇంకొ ఎప్పుడు? 

చలం భగవద్దీత పు స్తకొలు బై టికి వొచ్చాయి. 

బావున్నారా ? 

ఈకశ్యరాశిర్యాదాలకో 

చలం 

పార్థివ నామ సంవత్సర చై(త్రశుద్ద పంచమి మంగళవారం. 5 గం. 

వద. 

రోజు | చం | వా 

వ. న 

న న. 

శ మిధునము లగ మం, -: 

TL 
జ 
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$.3.66 

వీచేశలింగంగానకి, 

మ్ ఉత్తరం M. 0 కూడా, నిన్న క్లినేను కార్లు రాశాసు, ఆందీండా ! 

ఆ శాతకం ఓ చలం భక్తురాలు అమ్మాయిది, 

ఈ Points కౌవాలి= 

పెళ్ళి, 

ఆధ్యాత్మిక భవిష్యత్తు. 

general గా భవిష్యత్తు 

ఆరోగ్యం- 

మీరన్నట్టు, నేనూ నా B.P. సురిషేతంగా ఉన్నాము 

వొస్తున్నారా! 

చాలా బావుంది. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 
చలం 

ళ్ C3 

17-3-66 

: వీరేశలింగంగారిక్కి 

ల్ ఉత్తరం జాతకం వంటి విషయాల పె ఈశ్య్వరుజ్జై చెప్పమని 

నేను కోరను, అద్ “ఈశ్వరుడి "పేరుకే అవమానం. 

ఏంలేదు జాతకురాలు ఏమౌతుంది? అనే ౦0710510. పెగా ఆమె 
నన్ను అడుగుతోంది. నాకు జోస్యం "తెలుసు ననుకుని, 

భగవద్దీతకి సుదీర్హ మైన 1860 రాసాను. చివరి భాగం, (B. P. 

వల్ల) చాలా itis గారి చేశాను.- కొని నేననుకున్నట్టుగా తృప్తిగా 
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రాయలేకబోయాను. నన్ను తొందర పెట్టి నాకు 9.2, ఎక్కువచేసి 
బాధలు పెట్టి ఈనాటికీ నాకు కాపీ లివ్వడు ఆ పల్టిషరాధముడు, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

25-3-66 

వీకేశలింగంగారికి, 

జాతకం సంగ కేమయింద? భగవద్దిత కాపీలు వొచ్చాయి మీ కోనం 

ఓ కాపీ ఇక్కడే వుంచేస్తున్నాము, 

ఆ ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

28-3-66 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ కొర్దు కవరూ. ఏమిటా జాతకం సంగతి అంతపెద్ద చేస్తు 

న్నారు? మీ టీచర్ల 62016 దగ్గిర ఆ (గ్రహాల సంగతి శాస్త్రం తెలిసిన ఓ 
టీచరుకి చూపిస్తే సరిపోయేదే! నాకు వెంటనే కావాలి ఆ infOrmation. 

ఆ జాతకంలో పదింట శుక్రుడు శుకకుణ్తి గురువు చూస్తున్నాడు, ఈ 

అసాధారణ ౯0nlbination వల్ల general గా ఫలితమేమిటి? ఆ ప్రశ్నకి 

జవాబు చాలు. వెంటనే రాయండి. మీరడిగిన వన్ని రాసి కనుక్కునే 

ప్పటికి చాలా కాలం పడుకుందీం 

భగవద్గీత కౌపిలు వొచ్చాయన్సీ మీకో కాపీ దాచి వుంచాననీరాశాను 
కదూ! 

ఇంక చలం భగవర్గీత సంగతి--- 
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1. (తతి ల్లోకానికీ తెలుగు వచనం, అవసరమైనచోట 

Note- 

వీటిల్లో (ప్రతి వారికీ అర్థమయ్యే తెలుగు అందం చెడుతుందన్న 

చోట మాత్రం భగవద్గిత మాటలే వుంచాను. 

2. ఇదీవరకు ఎవరూ చెప్పని ఎవరికీ తెలీని రహస్యాలెన్నో 

ఈశ్వరుడు చెప్పి రాయించారు, 

తెలీని చోట తెలిసినట మాటకి మాట అర్థం రాసి వొదీలేశారు 
మహా మహో పండితులు. నేను (ప్రతిదాన్ని (ప్రశ్నించి ఈశ్వరుడిని ఆడిగి, 

తెలియ చెప్పేదాకా వాదీంచ్చి ఆర్థం చేసుకుని ఆ అర్థం చేసుకున్న దాన్ని 

ఆందరికీ అర్జమయ్యె మాటలతో రాసి ఈ ౨.2. తెచ్చుకున్నాను. 

ఈ పని శంకరాచార్యుల నించి రాధాకృష్ణ వరకు (తిలక్ గాంధీ 

గార్లతో సహా) ఎవరూ చెయ్యని చెయ్యలేని పని, 
య 

గిశాంజలి మల్లేనే ఇక ముందు వొచ్చే భగవద్షితలన్నీ చకా 

చల్లగా కౌ కొట్టి తా తాము చేసినచ్తై రాసుకుంటారు, 

కాని ఇదీ చలం చేసిన మహహ్కార్యం కాదు. (ప్రతి ఆకరం 

ఈశ్వరుడు చెప్పి రాయించిన వి. 

మాటలే చలంవిం 

అదీ విశేషమే. ఈశ్వరుడి మౌనథభావాన్ని మాటల్లో పెట్ట 

గలగడం. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
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15466. 
పీరేశలిగంగారికి, 

మీ ౭౫7655 కార్లూ. మీరు పంపిన జాతకం అందిందని అప్పుడే 

రాశానే! ఎందుకు అందలేదో. నా వొళ్ళు బావుందీ. ఇంతవరకు ఎండలు 

ఎక్కువ బాధించడంలేదు. ఈశ్వరుడు చూస్తున్నారు. 

మీరు వొచ్చేప్పుడు కొండలు వెతికించ్చి పిందెలై నాసర్కే పలకల 

వొండకాయలుు ఆకాకరకాయలూ తీసుకురండి. ఇప్పుడిక్కడ దోసకాయ 

మహాయుగం. నడుస్తోంది. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

26-4-66 

వీరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్లు, విశేషాలు వీంలేవు అక మే నెల 5 తెల్లారితే 

గుతవారచునగా మేము గిరి (పదకిణం౦ : వెడుతున్నాము, 

మీరు రాసినద్ం పత్రికలో చూశాను ఆమని రాసిన భావలహరి 
బావుందా! 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

5-5-66 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మి ఉత్తరం. ఏమీ కనపడదు జవాబు రొయడానికి, నా B. 2, వల్ల 
ఇవాళ (పదకిణం వెళ్ళలేదు. రేప వెడదామనుకుంటున్నాము. 
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9.5-66 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. నేనే అనుకుంహ్కే నాకన్న ఏమీ నహించ లేరు మీరు. 

ఈనాడు మీ భార్యగారికి జబ్బుగా వుందని దూకుతున్నారు గాన్సి ఆమె 

_ ఇక్కడికి వొచ్చి చూసికూడ్కా ఈశ్వరుడిపై విరోధించిన దంతా మరుస్తు 

న్నారు. 

నాకు 3. P. ఎక్కువగా ఉందీ. ఏమీ రాయకూడదు, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

చే 

13-6-66 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. మీరు వెళ్ళి ఎన్నో రోజులై నట్టుందీ. నాకి, P. 

తగ్గిందీ, మీ రిక్కడ ఉన్నన్ని రోజులూ ఎక్కువగానే వుందీ. ఒక గట్టి 

వాన కురిసిందీ. దాంకో తగ్గిందని పె కరణంగా చెప్పుకోవాలి. 

గొట్టాల (ప్రభావం వల్ల మూడు రోజులుగా షౌ వొళ్ళు బాగాలేదు, 

రెండు రోజులు భజనలు లేవు. 

అవును. కొవలిసింద ఈశ్వరాన్నుగ్రహమే, కాని భగవద్గీత వంటి 
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పు స్పకొలు చదీవి మనసు శుభమైన కొద్దీ ఆ అసు[గ్రహ౦ మనలో నిల 

వడం సులభమాతుందీ, జొనా? 

ఈశ్వరాశీరా దాలకో 
వీ 

చలం 

51 24-6-66 

వీరేశలింగం గారికి, 

మీ కార్డు, షాకి ఇప్పుడు వొళ్ళు కులాసాగా వుందీ. నేనూ బావు 

న్నాను, కృష్ణ, మేము తప్ప ఎవరూ UF. గాళ్ళులేరు. "కాన్ 

వారంలో దిగుతున్నారు. ఓ ఆ. పెళ్ళి జరగబోతోందీ ౮16 30, 

July 1 ల్లోం 

జీవితానికి అక్కడే కాదు ఎక్కడా ఆర్థం లేదు. 

మీరున్నంత కొలం నాకు B. P. Alas! 

చాకు పంపడానికి ఏమన్నా కూరలు వొస్తున్నాయా క్ 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

12. 7 - 66 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

5 కార్లు, నాకు B. ౨. అని మర్చిపోకండి. రాయలేదేం. జవౌబు 

అని కోప్పడకండి. పొదుణించి యత్నిస్తూవుంసే, ఇప్పటికి కొంత వోపిక 
జు ౯9 ~~ 

వొచ్చిందీ 4 తరాలు రాయడానికి, 

మ్రు కస్తూరిని చూళారుగా ఆ అమ్మాయి వధువు, 
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ఇంతకుముందు ఒరే పెళ్ళి జరిగిందీ. ముందురోజు పెళ్ళి ఆనుకు 

న్నారు. మర్నాడు జరిపేశారు. అంతే 

కస్తూరి భర్తని మీరెరగరేమో! కురంగేశ్వ[ర్రావు బంధయవు,. ఆతని 

కోసం ఎదురు చూస్తోనే ఇక్కడ వుందీ ఆమె. Bose compound లో 
gate దగ్గిర గది లేదూ ఆదీ వాళ్ళ bridal room (పస్తుకానికి, భోజనం 

ఇక్కడేం 

“ఎవరెవరు పెళ్ళి చేసుకుంటే మా కెందుకు ! అంటున్నారు కాన్ని 
ఓసారి వాళ్ళ స్నెహం మీకయిందా వాళ్ళని వొదల గలరా మీరు? 

| సుధ ఆకొకరకాయలు పంపిస్తున్నా నంటున్నాడు, అతను పంపిన 

కొన్నాళ్ళకి మీరూ పంపండి, పలకల వొండకాయలు కూడా, 

అదీగాక ఆ రెండు కారగాయల వొరుగులూ తయారుబేయించండి, 

సరేనా. 

పెళ్ళికొడుకు తెచ్చిన దోసకాయలు ఇవాళతో ఆఖరయ్యాయి. 

పెళ్ళికి చెయించిన మికాయిలు ఇంకొ తింటున్నాము.. 

ఇంకేం రాయను ? 

జవాబు కోసం ఇంకా ఉ తరాలు ఎదురు చూస్తున్నాయి. 
అవీ అలతి 

ఈశ న్రైరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

. 22-7-66 

వీ రేశలింగంగారికి, 

తారీఖు చూడండి. నా కార్లు ఆందీ వుంటుందీ. 641069 మందు 
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నంగతి కెలిసీన వాళ్ళకి చెపుతున్నాము. మామాట మీ ఆంత దూరం 

ఎవరు వొస్తారో అనుమానమే, మా ఇంటి పక్కనే వుందీ 0256, 

అంతకన్న ఆ 160266) తయారు చేస్తి న ర్రకి అధీనంలో కొన్ని 
60565 వుంచిక్కే ఇక్కడే treatment ఇయ్యవొచ్చు. కొంచెం గుణం 
కనపడ్డా గంతేసి మెంటాడ వొస్తారు. అదీ PraCtiCal . అవునో కాదో ! 

Very busy, 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

జ 

26-7-66 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఊ త్తరం, ఎందుకా "టెలిగ్రాం. P. master కి ఓ 3రూ, అనా 
అయివుంటుంది. ఆ రూపాయలతో నాకు భూరలు పంపివుండవొచ్చును కదా! 

ఈశ్వరుడు నా క. PB ని తగ్గించి తాను జబ్బుపడ్డారు రెండు 
రోజుల నించి, 

అవును, డ దబ్బు పోగయింద్. ఇంక fair copy ఆలిన్యం. ఇదీ 
వరకటిదీ [121 గానే వుందీ. కొని fairer కాపీ తయారు చేస్తున్నారు. 

గట్టి నిశ్చయంతో వుండండి ఇద్దరూ ఇక్కడికి రావడానికి, 

ఆగస్టు ఉత సన (ప్రయత్నాలు (ప్రారంభించాము, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

29.766 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్పు, నా కార్డు ఆంద వుంటుందీ. 
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అల / శ క అస ఖో నం వ ట్ 

కస్తూరిగారి భ్ ర్త సహాయం మన కెట్లాగూ భారిగా లభిస్తుంది అను 

అప్ ద అకాల నాక భూ వ్ర తో ధం b ణ్ ఇన క్ష నను బహాంాళె నా బౌథిలి చాలా Duy గా వుండి పు౦ంటానుం 

బాధలంపే వొంటి బాధలు అంతే. 

5--3-66 

వీ రేశలింగంగారికి, 

మీ ఉ త్తరం President దగ్గిర్నించి ఇంకేం జవాబు expect 

చేశారు ? ఈశ్వరుడి అనుమతి లేకండా ఆయనకు ఎందుకు రాశారు ? 

గుడిహాడినించి ఒకాయన ఈమధ్య వొచ్చారు, 10 రోజులున్నారు. 

ఏం మాట్లాడలేదు, తిరిగి పెళ్ళి 15 ఉత్చవానికి వస్తానంబ్యో, ఆత్మహత్య 

చేసుకున్నారు. ఎందుకో ? 

ఈ 15 కి ఎంతమందో మి(తులు చై లుదేరుతున్నామని రాస్తున్నారు. 

వారిని ఎక్కడ పిడిదీ చెయ్యాలో తెలీడం లేదు. 

మీరు సుధా సరస్వతి శచ్మిష్టా వుంకే ! 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

16-8-66 

వీలేశలింగంగారికి, 

ఉత్సవం బాగా జరిగిందీ. వెన్నో కూరలు తెచ్చారు. ఇదీవరకెన్నడూ 

రానంతమందీ మిత్రులు వొచ్చారు. 
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పండగ భోజనం 1॥1p56t చేసిందీ, బద్దక ౦గా ఉన్నాను, 

ఇప్పుడు అందరూ గిరి (పదక్షిణం బైలుదేరుతున్నారు. 

కూరలు ఏదన్నా; ' +, న్ మొదలైన Road Transport లో 

పంపించండి Urgent Parcel కి ఏదన్నా ఎక్కువ ఇచ్యూల్సి వుంపే 

ఇచ్చి. మ్మతుడితో మాట్లాడుతో మమ్మల్ని “అండి ఆనడం మరిచి 

పోతున్నాను. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
క 

26-8-66 

వీరేశలింగంగానికి, 

మీ ఉ త్తరం. Myectins వల్ల temperature వొస్తోంద్, నన్ను 

కరవడమా-అంకే ఆ సంగతి. ఈశ్వరుడు జాగ్రత్తగా చూస్తున్నారు- 

ఎక్కువ బాధలు రాకండా. 

పలకల దొండకాయలు పంపండి. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో ] 

చలం 

మీ (ప్రేమకు నేనేమి బదులు రాయగలను. 

Note : చలంని పిచ్చికుక్క కరిచింది. 

4-9-66 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్డు. njti0ns పూర్ణి ఐనాయి. అవి నన్ను వాధించ 

కండా జ్మాగ్ర త్తగా కాపాడి గటైక్కి౦చినారు ఈశ్వరుడు. అంతకన్న ఏం 

చెయ్యాలి? 
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ఈశ్య్కరాగిర్యా డాలకోే 

చలం 

వరలు వొళికినప్పుడే పంపండి 

ఖః 

12-9-66 

నీరేశలింగం గారికి, 

మీ కార్డు, మీ 4.0. Thanks. 

నేను చాలా వరకు కోలుకొన్న పైలా కనవడుకోండ కొంచెం దగ్గు 

మిగిలి పోయింద. 

మీ ఉత్తరాలకి జవాబు రాస్తోనే ఉన్నానే మీకు ఎందుకు అంద 

టంలేదో ! 

మీరన్నట్టు “౫8s” నాటికి శుభవార్హలు బైటికి వొస్తాయని నేనూ 

ఆశపడుతున్నాను 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం . 

13-9-66 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. నేను బావున్నాను. 

కృష్టకా ప్రీదీ నేనేమీ చదవను, అతనిలో Originality ఎన్నడో 

పోయిందీ. మీరు చదవమన్నారని చదీవాను, 
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అదంకా ఓ ౦56. తర్వాత ఇంకో వెం56-- తనని కాను ఫొగుడ్డు 

కోడం తప్ప ఇంకేం లేదు. కౌని ఈనాడు కొవలిసిందీ అంతకన్న ఇంకేం 
లేదు. 

శుభవార్తలు చెజవాడలో అచ్చుకి ఏర్పాటు అయింది, 

ఈశ నిరా శీర్వాదాలతో 

చలం 

15-9-66 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

సుధ పంపాడు కూరలు. అంపే మీరు కూడా పంపారన్న మాట, 

ఆ దొండకాయలు కాదు నేనడిగిందీ. పలకల దొండకాయలు, 

మీకేమన్నా గుర్తుకు వొస్తున్నాయా? లేక అవి పుస్తకంలో దొండకొయలా! 

ఆరోగ్యం కొంత కుదట పడుకో ౦దీ. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

14-11-66 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ M. 0. మీ కార్లు, అవును. విన్నాను, ఆంధ్రుల అల్ల రులు, 

ఇక్కడ ఓ పెద్ద తుఫాను వొచ్చింది. కొంత చిరాకు పడ్డాము, 

ఈశ్వరాదరణలో ఆందరం బావున్నాము. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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19-12-66 

నీరేశలింగంగారికి, 

వ్ త్తరం౦ం, మీకూ, ముమ్మడకీ ఆహ్వానాలు ఆంద వుంటాయి. 

మీ ఉత్తరాలకి సమాధానాలు రాస్తి నట మీ M. 0. 
ఆందీంది. 

కుభవా ర్హల కాపీలు ఆందుతాయని ఎదురు చూస్తున్నాము 

రెండు రోజులుగా వొళ్ళు బాగలేక ఇవాశే బావుందీ. 

ఈశ్వ్యరాదరణలో అందరం బావున్నాము, 

మీ సొద చెప్పుకోడానికి బలే ఆమ్మాయిని ఏరుకున్నారు--- 

ముమ్మడని. తన సొద మీకు వినిపించడం లేదా ముమ్మడ మీకు, 

మీ (వార్హనల్ని "పెడచెవిని పెట్టినందుకు కరుణాను ముడైన భగ 

వాన్కి ఎంత కృతజ్ఞత 'తెలుపుతారో |! 

ఈకశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

4.1-67 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. సుధ family. ముమ్మడా ఆమె కొత్త కోడలు, 

మాధుర్తీ ఇక్కడ కలుసుకున్నారు. ఆ కథ ఎట్లా జరిగిందో 

సుధని కనుక్కో, కొని సరిగా షప చెప్పగల వోపిక ఆతనికి ఉన్నట్టు 
కనపడదు. 

నా బంధువులలో నేను ఇష్టపడే వాళ్ళు చాలా కొద్దిమందీ సుధని 

(పత్యేకమైన ఓ వ్యక్తిగా చూడ్డం ఆరే మొదటిసారి పనే; నేను ఇష్టప పడే 

మనుషులే $ కొద్దీమంది-ఆం పే (ప్రత్యేకమైన ఇష్టంకో = బంధువుల్లో మరీ 
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కొద్దిమందీ నాకు ఇష్టులు, బంఫపుడు అనేపటికి Prejudice రోనే అ 
వూ 

చేడుతుందీ నా మనసు. అయితే సుధని చాలా ఇష్టపడ్డాను. సరస్వత్కి 

ఉన్నత అందరూ ముగ్గురే ఎంకో నాకు (ప్రాయులై నారు, 

ముఖ్యం సుధ, exceptionally nice man. ఇక్కడజయంకికి 

వొచ్చి వుండిపోయిన మిత్రులందరూ అదే అంటున్నారు. 

రెండు మూడు రోజుల కింద ౪కి అర్దరాత్రి ఓ Lung attack 
వొచ్చిందీ. ఆ ఆర్హర్మాత్రి సుధ లేకపోతే డాక్రరుకి తంటాలు పడాల్సి 

© లట | 

' వొచ్చేదీ, డాక్టరు ఆ అర్జరాత్రి వూకోంచి ఇంత దూరం వొచ్చినా ఓ 

injuction ఇచ్చి బి పోయేవాడు. కౌని సుధ మాతో మేలుకుని వుండి ఎంత 

సహాయపడ్డాడో వ్యతిరేక డో "జలం ఉండకపోతే కా ఆరోగ్యం కోసం 

తానీ (ప్రయాణం మానుకొని వుండిపోయేవాడే, 

ఇంక మీ సమస్య-భగవాన్ నంగత్కీ భగవాన్ భక్తుడికీ వుండే 
సంబంధం సంగతీ నాలోనూ నాద్మీ మీదీ (మీదీ ముమ్మడదీ) different 

attitudes లాగున్నాయి. కనక నేనేం రాయలేను. మీరు చూస్తున్నట్టు 
చూడమ భగవాన్ని స్ అట్లాంటి వ్యవహారాల్లో ఆయన సహాయాన్ని 

ఆక్టించను. “పైగా సిగ్గుపడకాను. అంతకన్న సహాయపడలేదని కోపగిం 

చను, ఏదీ ఏమైనా ఆయన “భ క్రపూాధీనుడు” మీకు (శయస్కరమైన 
సహాయం తప్పక లభిస్తుంది. 

ఈశ న్రైరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
గా 

91.67 

పిరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్లూ M0. కూడా. మీకు జవాబు పా శాళానే! అంద 

లేదా? పోనీ సో వాళ్ళూ తిరిగి రాలేడా? నాట త్తరం  ఆందకహపోకే 

శాయండి. తిరిగి నే రాసిన సంగతులు జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని రాసాను. 
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అందరమూ Flue (influenja) పడి చేస్తున్నాము. పక్కల 

మీద నించి. 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలకో 

చలం 
ణా 

12-1-67 

నీరేశలింగంగారికి, 

సర కార్డు. అడగడంలో త ప్పేముందీ? 

వొచ్చిన అనర్జ్హం-మనం అడిగిందీ ఆయన ఇవ్వలేదు గనక ఇంక 
ఆయనకో మనకేం పని ఆయన (ప్రయోజన మేముంది? అనడం. 

ఈశ్వరాదరణలో ఆందరం బావున్నాము, 

ఈశ్వరాశేర్యాదాలకో 

చలం 
J 

17-1-67 

వీరేశలింగంగాకికి, 

ఈ ఉత్తరం అందగాన్సే వెంటనే జవాబు రాయండి. సుధ ఆ 

వూక్ళో వున్నాడా లేశా? ఇక్కడ 'మెస్టను అనే ఆమెకి మందు పంపుతా. 

నని వెళ్ళాడు. వెళ్ళినప్పటినించి ఉత్తరం లేదు. నిన్న ఓ V.P. వొచ్చిందీ 

ఎవరి దగ్గిరినించోో ఏవో వూరినించి. ఆదీ తీసుకోవొచ్చో లేదో తెలీదు. 

కనక అతన్ని కలుసుకుని వివరాలన్నీ వెంటనే రాయండి. 

ఈశ కరాశీర్యాదాలకో 

చలం 
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18-1-67 

పీరేశలింగంగారికి, 

నాకు Peralysis Stroke వొచ్చిందీ, కలం పట్టుకు రాయలేను. 

మీ ఉ తరం, M.0. అందాయి. సుధకి చెప్పండి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

షేఢ 

19-1-67 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ & త్తరం, ఆ Inland blue మీద మీరు రాసిన ఆక్షరాలు 

నాకేం కన పట్టంలేదు. 

ఏ౦ జవాబు రాయను? 

నిన్న మీకో కార్లు రాశాను 

ఆ Parcel mystery నీదో తేల్చరూ? 

ఆ మందు dం5౭ అదీ కూడా కనుక్కుని రాయండి, 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం బావున్నాము, 

ఈ చలికి వొళ్ళంతా నొప్పులు నాకు, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

20-1-67 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కౌర్తు సుధ కూడా రాళాడు, 
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అక్కడ వొరుకుతాయన కున్నాను రాజుల చిక్కు ట్రా ఓ 0; Ur ర్మ 

సుధకి ఆపు రాస్తాను, 

ఈశ్వరాశీర్వాలతో 

చలం 

జ 

3-3-67 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

నాకు కొంచెం నయంగా వుందీ. 

ఈశ్వరుడు నయం చేస్తున్నారు. 

ఈశ్యరాశేర్వాదాలతో 

చలం 

జ 

14-3-67 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్డు, ఈశ గర దయలో (క్రమంగా బాగా తున్నాను. 

వై ద్యానికి మీరు తెచ్చిన రకం కొండలేనె కొవాలి. 

ఎండాకొలం వొస్తున్నారు కదూ | 

ఈశ కరాకీర్యాదాలకో 

చలం 

23-3-67 

వీరేళలింగంగారికి, 

మీ M. ౦. పిలల పు న్తకౌలు, ఇవాళ ఉత్తరం, చాలా Thanks. 
య 
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నూర్యోనారాయణగారి. పాటలు ఇక్కడి పొడకామే ' మీఠ విన 

లేదా? అవుసు అవి చాలా గొప్పపాటలు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

22-4-67 

శ్రీ వీరేశలింగంగారికి, 

చలంగారికి (ప్రస్తుతం వొంట్లో బాగాలేదు. నడుం పట్టుకుపోయింద, 

నయం కొగానే సళూధానం రాస్తారు. నాన్న గురంచి గొడవ పడకండి, 

మీరు (ప్రార్షిస్తూంపే తప్పక యిక్కడికి వొస్తారు ఆని రాయమ 
0-౨ par. 

న్నారు. ఈశ్వరుడు, 

ఓ 
15-6-67 _.. 

వీ రేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం, మిమ్మల్ని miss అయ్యాము మీరు చెళ్ళాక, 

మీరు పళ్ళగాన్తే తక్కిన ఆతిధులూ వెళ్ళారు. చివరి అతిధి గిరిక్క 

వెళ్ళిందో లేదో కొత్త మి[తులకో క్రాషరం€ house నిండిందీ, 

ఇంకొ- వొస్తున్నారు. శ్రీరమణా[్రమ కుంభాభిషేక మహోత్స 
వొల్ని చూడకంణానే వెళ్ళారు మీరు నెనూ చూట్టంలేదనుకోండి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకో 

చలం 
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3-7-67 

వీరేశలీంగంగారికి 

మీ ఉత్తరం. పలకల దొండకాయలు మరవకండి, 

న నెప్పటి నించో చెపుతున్నా మాటను చెవులోకి తీసుకోరు ఇక్క. 

డికి వొచ్చి, కష్టంగావున్నా సుఖంగావున్నా పట్టుమని ఓ నెలరోజులు 

వుండమని. అట్లా వుంప్తే ఏడాది పొడుగునా ఈ ఆళాంతి తగ్గుతుంది, 

నర్కే బస్సు ఎక్కిఇక్క-డికే రండి. 

తాగుడువల్ల కాని ఇంక దేనివల్ల కొన్సి మనం ఆనుభవించవలసిన 

దాని నించి తప్పించుకో లేము. వాయిదా వేసుకుంటాము అంతే. 

ఆసలు ఈ జీవితంలో అడుగు పెట్టడమం పే ఇట్లాంటి బాధలకి 

వొప్పుకునే అడుగు పెట్టామన్నమాట, ఈ తో వే ఆంత, తోచకపోవడం. 

తలిచింద నెరవేరక పోవడం, అన్నివిధాల అవమానాలు అపజచూలు, 

అన్నీ ఈ మార్షపు మైలురాళ్ళు, వోర్చుకోడం, వోర్చుకో లేనప్పుడు 

భగవాన్ తో మొర పెట్టుకోడం. | 

ఖగవానక్కడ వొదిలారు మిమ్మల్ని. ఆయనే వొదలికే ఈ అశాంతి 

ఎందుకు కలుగుతుంది? తక్కిన టీచర్ల మల్లే టూ్యూషన్లూూ లంచాలూ 

తక్కిన లాభాలూ ఎదురు చూస్తో తృప్తిగా వుండేవారు మీరూను, భగవాన్ 

పక్కాగానే నిలబడి చూస్తున్నారు ఈ తమాషా. 

ఇదంకా పడవలసిందే. ఇప్పుడు ఆయననించి తప్పించుకోనూలేరుం 

lt is too late, 

కొండమీదకి షికారుపోయి నెండకొయలు కాళాయేమో చూడండి. 

ఆదే మీకు (పయాణం౦. 

జ ్ల Fe ar ce) ఈశ్యరాశీర్యాదాలత్ 

చలం 
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| 20-7-67” 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉ త్తరమూ, మనిఆర్హరున్నూ. ఈశ్వరుడిలో తప్ప ఇంక 

మనళ్ళాంతి దొరికితే ఇంక ఈశ్వరుడి వేపు ఎందుకు చేతులు జాస్తాము, 

బాధలూ ఆళాంత్కీ ఆత ప్రీ ఇవే మనని ఈశ్వరుడికోసం తపన పడేట్టు 
చేస్తాయి. కనక మీ అశాంతిని పరమ మిత్రుడి కింద ఆలింగనం చేసుకోండి 

Inland blue కాయితం మీద మీ ఆక్షరాలు సరిగా కన పట్టం 

"లేదు సాకు, 

ఆశలూ ఆశయాలు ఏమీ వృధా కౌవు. వాటిని పట్టుకుని మనం 
గమ్యుస్తానానికి చేరేద. 

అప్పుడే ఆగస్టు ఆహ్వానాలు బైటికి తీశాము, శోభ వొచ్చేసింది 

మా దగ్గిరికి, 

ఈకశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

23-7-67 

పిరేశవింగంగారిక్కీ 

చివరికి ఆలిస్యంగా నిన్న అందాయి దొండకౌయలు. Parcel 

లోంచి ఒకే కుళ్ళు కంపు, తెరచి చూస్తే కుళ్ళిన కౌయలు కొంచెమే, 
తక్కిన వన్నీ పనికి వొచ్చాయి. సాయంధ్రానిశే కూర చేశాము, బావుంది 

కూర. దొండ్క వీర ఆకాకర ఏటి రూపాలూ రుచులూ అన్నీ కలిసి ఒక 

కూరగా తయారై నట్టున్నాయి, ఏటిలో గింజ ముదరని కాయలు అసలురుచి. 

ఏమైతేనేం, చివశికి పలకల నొెండకొయలు నాకు రుచి చూపిం 

చారు మీరు, 
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ఈశ్యరాదర అలో అంద రథ బావున్నాము, 

ఈశ్వరాశీరా క్రదాలకో 

చలం 

29.7-67 

వీచేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు. మీరు 24 న పంపిన పార్చెలు ఇవాళ ఆందీందీ. 

రాశానుగా ! ఈ దొండకాయలు బావుస్నాయని ! ఎంత బావున్నా రుచి 

చూశాం అయిపోయింది. ఇంక పంపకండి, ఈసారి అన్నీ కుళ్ళి పోకండా 

చేరాయి. నీటిలో లేతవి చాలా రుచ్చి గింజలు పట్టిన ముదురువి బాగాలేవు 

నాకు. 

మీరు ఆగస్టు పండగకి వొస్తారా.? తప్పక రండి. నాలుగు రోజులు 

వుండేట్టు రండి. నాలుగంపే నాలుగే కౌదనుకోండి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

1-8-67 
వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఈ తఠం,. ఇంకా ఆళాంతేనా ? మీ వూశ్ళోకూడా ఈ కంటి 

దోమలు వున్నాయా ? కాకపోకే ఆ అశాంతి ఏమిటి ? 

కష్టాలో. వున్న ఆమెని భగవాన్ పటానికి రోజూ పూజ చెయ్యమని 

చెప్పమన్నారు ఈశ్వరుడు. 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం బావున్నాము, దొండకాయకార చాలా 

బావుంది, 
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మీరు ఆగస్టులో రాబోతున్నారుటగా. రండి. 

ఈశ రాశీర్యాదాలకో 

చలం 

2.9.67 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మ్ ఉత్తరం. అవును, ముమ్మడా వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు ఇక్కడ ! 

ఎన్ని పనులో వాళ్ళకి ? ఎందరు దేవుళ్ళని మొక్కి. ఆ వరాలు తీసుకోవాలో ! 

ఈ ముణుితే cover మీద మీ అక్షరాలు స్పష్టంగా తెలీడంలేదు, 

జవాబు రాయడ మెట్లా 2 

ఆగస్టు 15 పండగ గొప్పగా జరిగిందీ. చాలామందే వొచ్చారు. 

రెండు రోజులకింద పే వెళ్ళారు. ఈసారి పొరుగూకి ఆతిమలకి ౮, F 

హోలు చాలలేదు. 

ఈశ్వర కృపలో అందరం బాపున్నాము. 

నిన్ననే అనుకుంటున్నాను, మీరు రాసి చాలాకొలమయిందని, 

భగవాన్ పటం పంపుతున్నాను, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

12-9-67 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్లు, మనం కోరేద మామూలు శాంతి కొదు గనక, మనం 

దీర్హ కాలమే ఎదురు చూడాలి. 
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ఈశ్వరాదరణలో అందరం బాపున్నాము, 

ఇవాళ మాకొకరు feast పంపుతున్నారు. 

ఓ పదీ రోజుల్లో గిరి ప్రదక్షిణం పడేట్లుందీ. 
ఛం లు 

ఈశ్య్వరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

30.9.67 

వీరేశలింగంగారికి, శే 
మీ కార్లు, జగ్గారావుగారు ఇక గ్రాడే ఉన్నారు. ఈశ గరుడు మిమ్మల్ని 

కావిలించుకునే ఉన్నారు. ఆందుకనే ఆ పాడుజీవితం మీకంత దుర్భరంగా 

వుందీ వ. 

ఆలోచనలు కలగకండా ఇప్పుడప్పుడే పోతాయా? ఆలోచనలు 

లేకండా అక్కడ ఎట్లా బతక గలరూ? ఆశలు పోశేగానిక్టై ఆలోచనలు 
పోతాయా? 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

7.10.64 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరమూ 4.0. అందాయి. మీ కల చదీవి ఈక్యరుడు 
ఏమీ అనలేదు. కాని అనుకోడం ఏదో మంచి మార్పు మీ మనసులోనో, 
జీవితంలోనో రాబోతోందని. 

Any how it is high time. 

ఈశ్యరాకీర్యాదాలకో 

చలం 



| కే4= కే 1607 

పీరేశలింగంగారికి. 

మీ కొడ మీ ఉ తరమూ పు సకొలు అందాయి. 
(or) ar. pan.) 

మనం యత్నించేది చాలా ఎత్తున ఉన్నదాన్ని అందుకోవాలని. 

అదీ కీ పట్టాన అందదు. నిరుత్సాహ పడకండి. 

మన వెంట మన చెయ్యి పట్టుకుని గురువు ఉన్నారు కద! 

ఆ విశ్వాసంకో మీ despair నించి బైట పడండి. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం... 

24-11-67 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉ త్సరం. ౫౦౫ will come here when you are 

ready మిమ్మన్ని సిద్దం చెయ్యడానికే ఈ ఘోష ఆంకా, 

ఏభూతి పంపుతున్నాను, 

| ఈశ్వరాశ్వీరాదాలతో 

చలం 

22-1-68 
పిరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. కాలం అంటేనే అంత, ఒకప్పుడు సుఖంగా 

ఒకప్పుడు కష్టంగా గడుస్తుందీ. ఉదాహరణకి మీరిక్క-డికి ఇన్నేళ్ళూ 
రాస్తున్న ఉత్తరాలు చూస్తే చాలు--- కాలం ఆగిపోయిన వారికి తప్ప 

తక్కిన వారందరికీ ఇంతే. దానికి తల వొంచవలసిందే మనం. 
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మిమ్మన్ని ఆ నారు ఎమన్నా చేసిందా చశారువొదలి కే కొండి 

వొచ్చందుకు? ఎద ఏమైనా. ఆలాగే వి సంమ్మన్ని బదీనీకి' ప్రయత్నం చెయ్య 

మన్నారు ఈశ్వరుడు, 

వీరేశలింగంగా రికి 

ఎట్లావునా రు? మీకా, సుధా జీతాలు ముట్టాయా? 

నాకోటి కొవాలి. తూర్పు ఆవకాయ అని కాయకా_౮ూ  ఆవకొయి 

"పడతారు ఎల్ల 0:7 కో వేస్తారు. 

ఆ కాయలు ఓ మూడు కొవాలి. సంపాయించగలరా*? 

పార్యతీశంగారి సంగతులు మీచేమన్నా తెలుసునా? ఎవరన్నా కన 

పడితే దర్యాప్తు చెయ్యండి. సరదాఐన సంగతులు బైట పడవొచ్చు. 

ఈశ్వరా శీర్వాదాలతో 

చలం 

27-2-68 

పీరెశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. మి M. O. అందిందని రాళాను కదా! 

ద్ది ఏళ్ళ కింద ఇక్కడ సాకు జాతకంలో ఆదెదో (ఏ డేళ్ళచే 

నేమో) శని పట్టింది. “నిన్నేం చెయ్యదు, పొ” అన్నారు ఈశ్వరుడు, అదీ 

వొచ్చిన వె పోయిన ప్టే తెలీలేదు నాకు ఈశ్వరుడిపె విశా ఇసంకో 

వుండండి. 
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న. ఆవకొయ (పతి ఇంటో ఆ చవేశంతో పెట్టుకుంటా కారోని పివి 

శొసు కష్టసా ధ్యమైతే పంపకండి. 

బాబాగారి మహాద్భుతం సంగతి ఈశ్వరుడు ఏమి మాట్లాడలేదు, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

26-3-68 

వీశేశలింగంగావిక్తి 

మీ కార్డు, మీ దేశపు పత్రికలు ఏం రాస్తాయో నాకనవసరమండీ 

అని రాశాను పీకు చాలాసార్లు, అయినా నాకొ మరద తెలియ చెయ్య 

డంలో మీకీ తృప్తి, సేంకోషం ఏమిటో నాకు అర్థం కాదు, 

ఈశ్వరా రాదరణలో అందరం బొవున్నాము. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

12-468 

పీరేళలింగంగారిక్కి 

మీ M. 0౦. మీ ఉత్తరం ఆసలు లోకంలో ౮,Fలు కనపడ్డం 

లేదు. భక్తులూ ఆర్హుల్హూ అందరూ ఏ కొంత డబ్బో సంపాయించుకుని 
ఉల్లాసంగా కాలం గడుపుతునా రు. 

పిల్ల నిచ్చాడని ఒకరూ డబ్బునిచ్చాడని ఒకడూ, పడుచు నిచ్చా 
డని ఒకడూూ ఉద్యోగ మిచ్చాడని ఒకడూ, ఈశ్వరుణ్ణి కొనియాడుతూ 
ఎవరి దోవనవార పోయారు. మీరూ, నేనూ, శ్రీరమణస్టాన్ మిగిలాము. 

ఈశ గ్రైరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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13-4-68 

నీశేశలింగంగారికి, 

మ ఉత్తరం. ఇవాళ సౌరిస్ పుట్టినరోజు, మంచి మంచి వంటలు 

వొస్తున న్నారా మీరు? రమ్మని రాయాలని. అనుకు౦; ౦టున్నాను. 

సుధ బదలీ ఆగిపోవడము, మీకోసమూూ సుధ పెద్ద హాతురు 

కోసమూ సంతో షపడుతున్నాను, 

ఇక్కడ ఈశ్వ వాదరణలో అందరం బావున్నాము. 

కృష్ణరావు తన దేశం వెళ్ళాడు, మీరు వొచ్చిప్పటికి వుండడు. 

అతనికి మామిడి పళ్ళు తీసుకు రానఖ్క-_ర్లేదు. మంచిపని చేశారు ఆ 
పత్రికకి రాయడం. 

సుధ బదలీ రద్గయిందా? ఇంకొ బదలీ కొవాలంటారా మీరు? 

“గొడవలు పడకండా శాంతంగా బతకడం (పతి వారికీ సాధ్య 

మౌతుంది. కొని అట్లా బతకడం ఇష్టం వుండదు. పూర్వ వాసనలు మనని 

శాంతంగా కూచ రోనీవు.! ] 

అవును. మీరన్నట్టు. బతుకనేద్కే అంతే మనసనేదే మన పరమ 

శత్రువు. మనసం పే కామం ఆన్నాడు భగవద్గీతలో. “కామం నీ వరమ 

శతువు” అన్నాడు (కౌరవులు కాదు. 

మన మనసు రొదని ఓ నిమిషం ఆపి వింతే తెలుస్తుందీ 

శోభ కూడా వెళ్ళిపోయింది. ఆమెకి కూణా మామిడిపళ్ళు 'కేనఖ్యా 

'రేదు. 
ap) 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

29 ] 229 



1-5-68 
వీరేశలింగంగారికి, 

క్స్ ఉత్తరం, ఏం లేదు రాయడానికి కొని మీరు జవాబు లేదని 
గొడవ పడతారని రాస్తున్నాను. 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం బావున్నాము. 

నరసింహారావు ఇక్కడే ఉన్నాడు, 

వైశాఘ పౌర్టమికి కొందరు కూ డేట్టున్నారు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

22-6-68 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం, మీరిక్కడ ఉన్నకాలం అంత సద్వినియోగం అయి 

నందుకు సంకోషంగా వుందీ. 

సుధ నించి నిన్న "టెలిగ్రాం. సరస్వతికి నెమ్మదిగా వుందని 

తలుస్తాను. : 

వెంటనే ఆ జబ్బు వివరాలు రాయండి, 

ఈశ శరాశీర్వ్యాదాలతో 

చలం 

15-7-68 
వీరేశలింగంగారిక్కీ 

మ్ కార్డు. ఏమిటా నిరాశ? 
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సుఖంగా వుండండి. మీతో మీవూక్ళో ఈశ్వరుడు లేరా? 

అంత నిరాశ ఐకే ఓ మూల కూచోక అన్ని వూ కెందుకు తిరుగు 

తున్నారు? ఆలోచించుకోండి. 

వ (నిర్మల) 15 క రావటం లేదు, ఆగస్టు నెలాఖరులోగా 

వొస్తుందిట, 

ఈశ్షరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

6-8-68 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. క్స్ జబ్బు సంగతి విని ఏమెపోయినానో? చూళారా= 

మెంటాడ నించి బదలీ కావాలన్నారు. ఎందుకు మిమ్మన్ని అక్కడే 

వుంచారో ఈశ్యోరుడ్కు తెలుస్తోందా? 

మీ చిత్తభ్రమకి కారణ మేమంటాడు సుధ? పెద్ద డాక్టరుకి చూపించు 
కోవాలే మో కనుక్కోండి ఆతన్ని, లేకపోకే ఏవన్నా tests చేయించు 

కోవాలేమో? 

15 కి వొస్తున్నారా? 
ఈళ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

1-8-68 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్లు మీరు బావున్నందుకు నంకోషం. 
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నిన్న విభూదీ పంపాము, వినాయకపూజ పు న్తకము ఒకటి పంపి ౦ 
చండి, 

ఈశ్వరా కీర్వాడా దాలకో 

చలం 

జ 

14-8-68 

పీరేశలింగంగారికి 

మీ కార్డు, ఇంటి నిండా 40 వంద. జనం. ఇంకా దగజో 
తున్నారు ఇవాళా రేపూ, మీరే వొచ్చేట్టు వేరు, 

చలం ఉత్తరాలు సంగతి మీకు రాసిన కార్లు చేరివుంటుందీ. 
వెంటనే తయారు చెయ్యండి, 

రుక్కిణినాధశా స్రీగారికి నేను రాసిన ఉత్తరాలు కొన్ని చేతికివొచ్చాయి. 
మాకేమ్మో మీరూ. సుధా కలిసి ఆవూళ్ళో వుండడం, మీ క్షేమం 

కోనం, దైవ నిర్ణ యమనిపిస్తుందీ. మీరిద్దరూ మీ భార్యలూ గుంజుకుంటో 
మరి ఎప్పుడు ఆహా వొదులుదామా అసు మీమధ్య ఉన్న సేహోన్ని 

కరాశా అంత సులభంగా తెంపకోగలరా? (పేమకన్న నదీ ఏలచవై నదీ? 

ముమ్మడ రాత్రి వొచ్చిందీ రైలు (పయూణబాధలకోర్చి, 

వాపూజీ చౌదరీ ఎవరు? 

మీ ఉత్తరాలు ఈశ్వరుడు చదువుతోనే వున్నారు. విభాదీ పంపు 
తున్నాము. ఎవరేం చేసినా, ఆ మాతం మీకూ చి se కలగకపోక్కే 

విరోధులు చేసినట్టూ, కరుణతో నయం చేసినట్టూ మీకెట్లా 

తెలుస్తుందీ? వీరు విశ్వాసంకో we మిమ్మన్ని ఎవ రేం చెయ్యగలరు? 

ఈశ గరాశీరా కదాలతో 

చలం 
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15-8-68 

వీరేళలింగంగారికి, 

వొస్తున్నారా ? రాకపోతే వినండి, నేను మీకు రాసిన ఉ త్తరాలు 

పు న్తకరూపంలో వొచ్చే అదను కనిపిస్తోందీ. కనక మీ దగ్గిర వున్న 
ఉ త్తరాల నన్నిటినీ Date వారీగా arrange చేసి వుంచండి నేను పంప 

మన్నప్పుడు పంపుదుదుగాని, 

వొళ్లు బావుందా ? 

ఈశ కరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

21-8-68 

వీరేశలింగంగారికి, 

స ఉత్తరం. వినాయక(వ్రత పుస్తకం, మనిషిని పంపి విజయ 

నగరం నించి తెప్పించారా ? ఏం పని అదీ ! వ్యవధి వుందీకద ! విశాఖ 

పట్నం నించి లేదా దగ్గిర చిత్తూరునించ్చి. సులభంగా తెప్పించుకునే వాణ్డి 

కద! 

పండగకి వొచ్చిన మిత్రులు కొంతమంది వుండిపోయినారు. 
ఈశ్వరుజి వదలలేక. 

పబ్లి షర్ల నించి న్ గ ఉత్తరం 670601 చేస్తున్నాను. 

మీరు ఉత్తరాలు సిద్దంగా ఉంచండి, 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం సుఖంగా ఉన్నాము. 

ఈశ కరాశీర్యాదాలకో 

చలం 
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22-9-68 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

| బావున్నారా ? నేనెంలో యత్నించాను, కొని చివరి నిమిషాన ఆ 

పభ్లిషర్తు ఉత్తరాలు వెయ్యమన్నారు. 

దొంబాయినించి నిర్మల (చే) get house వొచ్చి కొనేశిందీ 

రెండు రోజులకిందపే వెళ్ళిందీ. పకపకొ వాహ ఇక్కడే ఉన్నారు. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

25-9-68 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరాలు మీ M. 0. ఇన్ని ఉత్తరాలకీ నాకు జవాబు రాయ 

డాని కేమీ కనపట్టం లేదు. 

ఆ మా....మీలో ఆమెకై వున్న మార్తవత్వం కనిపెట్టి ఉపయో 
గించుకుంలోంద ౨౭౬6512016 Woman ? 

ఈశ్యరాదరణలో అందరం బావున్నాము, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

23-10-68 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్డు, B. వ. కి కారేణమంటో లేదు. ఎక్కువ, తక్కువలు 

దాని సహజగుణం. ఎవరికన్నా ఉత్తరం రాసేప్పుడు ముఖ్యం డాక్ట రుక్కి 
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నా B. P. ఎక్కువయిందని రాస్తాను అంతకన్న ఏం లేదు. బాగానే 
ఉన్నాను. 

మీరు బావున్నందుకు సంతోషం. 

గి ల బా 

ఈకశ్యరాశిర్యాదాలతి 

చలం 

30-11-68 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. రేవలచిన్ని కొందరోలేదు. సుధా మీరూ జనపరిలో 

వొస్తున్నారుగా | అప్పుడు తీసుకురావొచ్చు. 

ఈశ్యరాదరణలో అందరం బావున్నాము, నా ఆరోగ్యమూ బాగుంది. 

మీరింకా బాగా కాలిపోవటం లేదన్నమాట. పూర్తిగా కొలిపోయిన 

నాడె ఈశ్వర దర్శనం, 

ఈశ్యరాశీర్యాదాల తో 

చలం 

1-1-69 
పీరేశలింగంగారికి 

కొత్త సంవత్సరంలో మొదట నేను రాసే ఉత్తరం మీకు, 

మీ కార్డు. ఈశ్వరాదరణలో నేను బాగానే వుంటున్నాను. 

మీరు పంపిందీ రేవలచిన్ని అవునో కాదో మాకు మాతం ఏం 

తెలుసు ? పెగా దాని అవసరం కూడా లేడప్పుడు. అట్టానే దాచి పెట్టాము. " 
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” క్ జో ౯ ఉత న్లో స్ట 2 మీరూ రమణ జయంతి .ఉ గనం చెయ్యడం సంకోషం. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

10-3-69 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

కిష్ణ వెళ్ళిపోయినాడు. అప్పటినించి ఈ గుడ్డివాడికి వొచ్చే వుత ణి ఎ ట్ చ ar 
రాలు ఆటూ ఇటూ పోతున్నాయి. మీ 24 ఉత్తరం నిన్న చూశాను, 

ఇన్నాచ్ళ నానించి జవాబు లేక మీరేం మధన పడుతున్నారో. ఈశ్వరుడు 
విన్నారుగా మీ బాధ, ఈపాటికి అన్నీ సద్దుకుని వుంటాయి, 

రంగనాయకమ్మగారు Heart attack తోమంచి danger లో 

ఉన్నారు ఇన్నాళ్ళూ దీనదిన గండంగా వుందీ. (ప్రస్తుతం కొంచంనయం. 

ఈశ్వరుడు జాగ త్తగా కనిపెట్టి చూస్తున్నారు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

il. 4-69 

వీరేశలింగంగారికి, 

మ్. కార్లు. వొస్తున్నారా ?.నంతోషం. " 

నా ఆరోగ్యాన్ని జ్యాగత్తగా కొపాడుకున్నారు ఈశ్వరుడు, 

చీత్ర కొలు నయంగానే వుంద. మీరు పంపిన దుంపల గంధం 

- వాడుళోందీం 
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బింగారమ్మగారూ మీరు పంపిన M. 60, అందంది. 

లా 

లే ఈశ గ్రిరాశీర్వాదాలతో 

చలం . 

13-5-69 . 

bad jad Fa ఖచ ఒం కావ్ ఇ నా 

మీ కారు. మీ ఇద్దహా చొస్తున్నార్కా సనంకోషం, నిన్ననే ఒక నవ 
a ల! ఎవో | 

ఈ a ఎ ఈ. ౯ వ్ న స్ జ ల్ 4c 

అతో నరోదా బన ఓ వాని చదువుక వ (za 

లాగున్నాడు కదూ ?” అందీ, 

ఇక్కడ ఒక్క వర్షం ఓసారి కురిసి పూరుకుంది. . 

సీళ్ళు లక్కు 

మనుషులు ఎక్కువవుతున్నాము. 

కౌని తన భక్తులకి నీళ్ళు కరువు కానీరు ఈశ్వరుడు 

మీరు రావడం మానకండి. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

29-6-69 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. ఎంత కరుణ . చూపారో భగవాన్ మీ. (ప్రయాణం 

పెన, మరి ఆభ్యంతరాన్ని ఎదురౌ్మని ఆయన సన్నిధికి వచ్చారు. కడ | 

మీరు ? తిరుగు [ప్రయాణంలో వ్రైన్మా ఆయన దయా -హ స్తం మీకు కనిపిం.. 

చేటు చెయ్యక పోలే ఏటా |! 
(in) (ap) 
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మీరిక్కడ వున్నప్పుడు అమెరికన్ స్త్రీలు వొచ్చేవారు కద భజ 
నకి. వాళ్ళు వారి దేశాలకి వెళ్ళిపోయారు. వారిలో ఒకామె రాసిందీట 
ఆగ్రమానికి, తోవలో ఎన్ని [ప్రయాణం (Pass port etc} చిక్కుల 
నించి అద్భుతంగా ఆమె యత్నం లేకండా భగవాన్ ఏవరో ఒకరి 

రూపాన ఆమెకి సాయపడ్డారో | 

మీ వాంఛ. ఏదో వొదలక మీరు భగవాన్ పెన అలిగిన రోజున 

ఇదంతా మరిచిపోతారు, 

సుభాకర్ కుటుంబం ఏర్పాటు బావుంది. 

మీరు రాసిన నిద్ర పని తిండి-ఇట్లాంటి వాటి మీదనే నడుసోంది 

మానవ జీవితం. ఈ చక్రంలో ఓ అభయ హా స్హం చిక్కి౦దీ మనకి, 

ఆ అదృష్టం తట స్పించక ఆ చక్రంలోనే తిరిగే కోట్ల కొలద మను 

మల సంగతి ఆలోచించుకోండి. 

చెయ్యి అందీ౦దీ కద | ఆచెయ్యి మనని వొదలంద్వీ ఏమైనానర. 

నిశ్చితంగా వుండండి. మీ చుట్టూ ఈశ్వరుడు ఆడే మాయా నాటకాన్ని 

కులాసాగా వీక్షస్తోం 

ఎంత గొప్ప హృదయమా సుధది ? 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

2-7-69 

వీరేశలింగంగారిక్తీ 

మీ కార్డు అవును, సాధన వీసుకుగానే వుంటుందీ. దానికి మందు 

లేదు. భగవద్గీతలో చెప్పారు కద్క మొదట్లో విషతుల్యంగా పుండి, చివళికి 
అమృత తుల్యంగా మారుతుందని, 

ఇక్కడ ఒకపే ఎండలు ఏ పస్కీ ఆలోచనా తోచసీటంలేదు. 
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కీ ఆడివి పిచికొ ఓ ఉడత పిల్లి మాతో చేరాయి. 

కృష్ణారావు ఇంకొ రాలేదు, 
విం 

ఇక్క_డేదో మీకు ౦0000410 ఉందని వొచ్చారు Bank వాళ్ళు. 

సుధ ఉత్తరం ఆందీందీ, జవాబు రాయడానిశేం లేదు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

18-7-66 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

ర్స్ కౌర్లు. పు న్లకాలు ఆందాయని ఎప్పుడో రాశానే ! 

అదీగాక మీ పతి డ త్తరానికీ జవామి రాస్తోనే ఉన్నాను. ఫలసేఠ 

రణ చదవడం నస ఖర్మం. టాగూరుగారి కాగ gathering చదవరాదా ? 

ఇక్కడ వర్షాలే లేవు. 

ఈశ్య్వరాదరణలో ఆందరం బావున్నాము, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

11-9-69 

వీరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్డు, మీరు విడిపోవాలని అనుకుంటున్నారని కదు, విడిపోతే 

మీకు ఆంత బాధలేదని నా తాత్పర్యం. 

అవును. బదీలీ ఆపు చెయ్యండి. నేనంటున్నాను ఆ మాటి, ఈశ 

రుడనలేదు; 
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ఇక్కడ చాలామందే మితులం చేరాము. సరోదాగావుందీ. 

మీరూ వొస్తున్నారుగా తొరలో ! 
అనే 

ఈశ్వరా ఏర్వాదాలకో 

చలం 

క 

13- 10-69 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కారు. మీకు బదిలీ ఐన సంగతే రాయలేచే ఇన్నాహ్మ ? 

రాయకపోతే. నం లేదు. ఈ సంగతి ముందెప్పుడన్నా క్స్ జ్ఞాపకానికి 

కేవలసిన అవసరం వొస్తుందే మోనని mention చేస్తున్నాను. 

నా imagination ఏ కొని, మీరు దూరం కావడం. మీకుగాన్మి 

సుధకిగాని ఏ మనస్తాపమూ కలిగించినట్టులేదు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

17-1-70 

. వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. నిన్న విభూదీ పంపాము, 

ఈశ్యరక్ళపలో నేను ఆరోగ్యంగానే వుంటున్నాను, మీ మిత్రులు 

దీగుకోనే. వున్నారు. వెడుకోనే వున్నారు. 

సుధ చిన్న కూతురుకివిం!110 వొచ్చిందనుకున్నార్వు. గొడవపడి 

"ఈశ్వరుడికి ని వేదంచుకున్నాడు. ఆదీ పోలియో కొదన్నారు డాక్షర్లుఅప్పుడు. 
టగా 

మీరు మీ (ప్రియురాలికి రోసిన ఉత్తరం సంగతి విని సరకోషి 
స్తున్నాం. ఈశ్వరుడు ఏమంటారో - తెలీదు. ఆయినా ఆయన్ని ఆడగమన 

లేదుగా మీరు 1 
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_ ఆమె మీ దగ్గిరికి వొచ్చేస్తే omplicationsక మీ బతుకుభారం 

కొనొచు ఖ్ 

. ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 
Wy 

26-1-70 

వీరేశలింగంగారికి, 

ఈశ్వరుడు మీ కిట్లా రాయమన్నారు, 

ఆ అమ్మాయిని రక్షించమని నన్ను కోరుతున్నావుకదా ! నర్కె 

ఆమెని నాకు వొదీలెయ్యి. ఏం చెయ్యాలో నేను చూస్తాను. మధ్య 

నువ్వెదో చేస్తానంటా వెందుకు ? 

ఆమెని నాడైై విశా గ్రిసముంచి : సూజ చేస్తి రక్షించమని నన్ను చేడు 

కోమని (ప్రార్టించమను. 

రంగనాయకమ్మగారు చచ్చిపోయినారు. 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం బావున్నాము. 

| ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

18-2-70 

'వీరేశలింగంగారికి, 

మ్ కార్డు. M. మ మె. సoపాయించిన.:-matter సగ. 'విష 

యమై చాలా testing matter .సంపాయించారు. 

.B. Russel చాలా sincere.man. తన ఆనుభవంలోకి వొ "స్తేనే 

. కొని -దేనిపీ నమ్మరు. చాలా గొప్ప మెధస్సు. ఆయనదీ.. కొని మేధస్సు 
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భూమికి గజం ఏత్తునకూడా లేవదు చాలాసార్లు, ఆ మేధ'స్పే ఆభ్యంతర 

మౌతుంద్కీ సత్య దర్శనానికి, ఇంతలో పోయిందేమిటి ? ఈపాటికి ఏకాంతి 

లోకాలలో విహ హారిస్తున్నాడో ! ఆతనంసే నాకు ఎంత గొప ప్ప గొరవమో ? 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

6-7-70 

వీరేశలింగంగారికి, 

క్స్ ర్ తరం, ఆ కొ త్రవూక్ళో మీకు చాలా హాయిగా వున్నట్టు 

తెలుసోనే వుందీ. 

౪ గట్టు చేరడానికి ఎన్ని కష్ట నము[దాలు ఎన్నేన్ల ఈదాలో ! 

తోట బావుంది, వానే లేదు. నీచ్ళ పొయ్యడం కష్టంగా వుందీ, 
కొ త్తమి[తులు దిగుకోనే వుంటారు ఎప్పుడూ కొత్త సమస్యలతో. 

ఈశ సరాశీరా కిదాలతో 

చలం 

10-8-70 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మ్ కార్లు. మీరు పంపిన 20 రూ. MO. కూడా అందందే. 

Homeo వైద్యం సంగతి నాకేం తెలీదే. 

Tissue Remedies సంగతీ తెలీదు. 

ఈశ్యరాదరణలో ఆందరం బావున్నాము. మీకు తెలుసు క 

చలం tourist bus ఆంధ్రనించి వై లుచేరుకోందని, వారందరికీ న్తలం 
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కావాలని guest house extension, బావి [పారంభథించి ఆ వనితో 

సతమత మౌతున్నాము. 

20-9-70 

వ్రీరేశలింగంగారిక్కి 

మీరు పంపిన M.0. ఆందంది. మీరు ఉత్తరాలు రాయటం లేదు, 

అంపే బావున్నారన్నమాట, 

రాసిన ఉ త్తరాలు పత్రికలో వేసుకుంటానంటునా నరు కరు. 

చలం రాసిన య. హా ఎ పత్రికలో పడగానే వొ త్తిడిచేసి ఆపి పిస్తు 

న్నారు ఎవరో! 

10 దో తరగతి తెలుగు పుస్త సకొలు మూడు కాపీలు పంపండి. 

ఈశ కరాశిర్యాదాలకో 

చలం 

15-11-70 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీరు పంపిన M.0. ఆందంది. రమణవోణ్ి మీకు వొస్తుందా! | 

జనవరిలో గుడివాడలో భగవాన్ జయంతి |బహ్మాండంగా జరిపి 

సొరట. 
అలాని 

గుంటయూరునించి రమజస్టాన్ Sp. bus చైలుదెరుతుందట, 
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మీరేమన్నాఇటు వొస్తున్నారా? మీ మీ కొండల నించి దగ! 
I = | 

ఈశ్వరా కీర్యా దాలతో 

చలం 

జ 

23.11.70 

రేశలింగంగారిక్తి 

se ఉత్తరం, న నేను విభూద్ అప్పుడే పంపాను. ఆ కవరులోనే 

తరం చాడా పెట్టాను. Closed covers లో విభూది పంపిరే అదేదో 

ని పోస్టువారు కాజేస్తున్నారు. చాలా మందికి అందలేదు ఈమధ్య, మీ 

కలీ సంగతి ఈశ్వరుడు చదీవారు. 

ఇవాళ మళ్ళీ వీభూద పంపాను 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

హొ 

5-12-70 

5్ళలింగంగారికీ, 

క్స్ కార్డు. ఇక్కడ కూడా బాగా చలి వై లుదేరింద్. 

సుధని కూడా మీ వూరికి బదలీ చేయించుకోమనండి. 

ఏమీ కొరణం లేకండా మాలో మేము చాలా హడావిడిగా 

న్నాము. పైగా జీవన్ మా అందరికీ బాంచే 57666 పెట్టించాడు వాళ్ళ 

మ్మగారి చేత, 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

244 



28-12-70 

హరేశలింగంగారిక్కి 

కి అతను ఇక్కడ వున్న వారం రోజు జొల్లో ఎంత 

మార్చొ ఆత నికి ఈశ్వరుడి పై (ఆంపే 3 నారిస్ పె) ఎంకో విశ్వాసంలా 

క్రి వొచ్చిన ప్పుడల్లా ముమ్మడ ని ఈశ్వరుడు రాచి 

రంపాన పడుతు న్నట్లు కనబడుతుంది. ఆయనకో సన్ క. “'సువ్వు ఇసా 
(can) 

న్! 

వని వొచ్చిన వరాలకి ఓ నమస్కారం” అని వెళ్ళిపో కుంద, 

10-2-71 

పిరేశలింగంగారెక్కి 

ఎనిమిడో లెఖ్యల పు సకం రెండు కాసేలు పంపుకారా! 

ఈశ్వరాదరణలో ఆందరం బావుస్నాము. 

మీరు రంగని ఎరుగుదురా? 

ఈశకరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

22-2-71 

వ్ రేశలింగంగానికి, 

మీరు పంపిన పుస్తకాలూ M. 0౮. అందాయి. 

రంగ మొన్న వొచ్చి వెళ్ళాడు, అందుకని అడిగాను, అత నిప్పుడు 
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Nepal లో వునా డు. ఆ brother Canada లో ఉని న్నాడు. 

ఈశ శ్రరాశీరా కిదాలకో 

చలం 

18-5-71 

వీరేళలింగంగారికి, 

మీ కార్డు, ఇక్కడికి ఈశ్వరుడి దగ్గిరికి రావాలనుకుంపే అన్నీ 

“కుదురుతాయి’” 

ఆ పట్టు తగ్గినప్పుడే అన్నీ ఆటంకొలు కనపడతాయి. 

_ అందరికీ విరోచనాలు మాకు పట్టి విడవకండా వున్నాయి. 

ఈశ నిరా శీర్వాదాలతో 

చలం 
జ 

10-6-71 

వీరేశలింగంగారికీ, 

మీ ఉత్తరం. సుధ family తో వొచ్చి ఓ ఓ వొరంపెగా వుండి, 

మెంటాడ వెళ్లాడు. ముమ్మడ రాలేదు, 

N. ఆ. O ల surrender తలుచుకుని సిగ్గుపడుతున్నాను. 

ఓ నెలరోజులుగా జబ్బుగా వుండి ఇప్పుడే తెరుకున్నాను ఈశ్వరుడి 

దయవల్ల వ 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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7-9-71 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. మీరు సుఖంగా ఉన్నందుకు సఖకోషం, ఈశ్వరాదర 

అలో మేమందరం దావున్నాము. 

అవును. మీరు విన్న (ప్రళయం వార్తనే మేమూ విన్నాము. మా 

కన్నా మీకే ఎక్కువ తెలుసును లాగుంద. Xian propagandists 

కొక అంతకన్న విశాలంగా చూసే వారే కొందరు గట్టిగా prophesy 

చేస్తున్నారు. 1977 నించి ((పళయం కాదుగాని) లోకంలో ఉ త్తమ సతికి 

పరివ ర్హన వొస్తుందని. అదీగాక POndiChery Mother మొదలై న 

వారు కూడా 20 సంవత్సరాలలో లోకం మారబోకోందని శిష్యులకు చెప్ప 

తున్నట్టు వినికిడి. 1972 నించి శ్రీ రమణస్ట్రాన్ లో మార్పులు వొచ్చేట్టు 

సూచన లగుపిస్తున్నాయి. 

ఈశ్య్వరాకీర్యాదాలకో 

చలం 

17-9-71 

వీరేశలింగంగారికి 

మీ ఉత్తరం. మీరనుకున్న క్రై శేనూ అనుకుంటాను. మీ ఉత్తరం 

చదీవి-సౌతిస్ ఇట్లా అందీ, “ప్రళయం దగ్గిరలోనే వుంద. కాని నేను 
తేదీలూ సంవత్సరాలు చెప్పను.” అంద్. 

ఈశ్వరాదరణలో అందరం బావున్నాము. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలలో 

చలం 

15.10.71 

వీరేశనింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. ఈశ్వరాదరణలో బాగానే వున్నాము, 

247 



 రమజస్టాన్లో వొచ్చే మార్పులూ ఏదో మార్పు అనే సూచనే 
కాని, హం నాకూ తెలీదు. 

Gs 

ఈశ్వరుడు “దగ్గిర లోనే అంపే-ఆ దగ్గిరలోనే ' అనే మాటకి 

అర్థం ఒక రోజు కొవొచ్చు వెయ్యి ఏళ్ళు కావొచ్చు. మీ సంగతి ఈశ్వరు. 

డిట్లా అన్నారు. 

“చేను అతనికి ఆత్మ సొకొళ్కారం ఇస్తానవి ఆనలేదు, ఏ 

సందర్భంలో, సఏమంే: అతను అట్లా అర్థం చేసుకునా న్నాడో 2” 

మీరేం దీగుతు పడకండి. మనం ఈశ్వరుడి హస్తాలలో ఆయన 

దృష్టితో వున్నాము, మననీ వొడలరు, ఏనాటికి మనకి ఏదీ జరగాలో అదీ 
జరిపిస్తారు” 

ఈశ్వ్టరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

స్ట్ 11-1-72 

eds 

డే  త్తరం. ఈపాటికి చాపము ల్లు బాధ వొదలివంటుంద, 

మీ M. 0. అందందే ఇవాళ 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

11-4-72 

వీ రేళలింగంగాలిక్కి 

మ్ ఊత్తరం మీరు ఆరోగ్యవంతులై నారని తెలిసి చాలా సంకోషం 

వొచ్చింది, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలి 
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20-9-72 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ కార్డు. ఏదైనా వ్యాధి రావటమనేద వుంప్కే విరోచనాలంత 

వాథ్య హీనమైన వ్యాధి లేదు. ఆదీ. కేవలం గదను. బాధభలేకండా 
ఈశ్వర ేమ వ్ వొస్తుంది. క మనకి ఆయన పై రాదు. కొను మీరన్నదీ 

సత్యం. ఈ జీవితా! కాన్ని సంకోషంగా భరిస్తున్నాము గదా. ఈ సొధనా, 

తప్పస్సు ఆంశాకూడా Se మరణానికి కదా; మీ కసీ ్న తెలుసు, 

నామీదీ పేమవల్ల, నా విరోచనాలమీద మీకంత ఆగ్రహం “కలిగిందీ. 

అన్నం టాడా మా శు చాపలు మాత్రమే తింటు 7 వుండేప్పటికి విరోచ 

నాలు వెంటనే ఆగిపోయాయి. 

నాకు చాపలు మిగిలి పోయినాయి మీరు పంపిన నూరు హపాయలు 

నేను చాపలశే వినియోగిస్తాను, ఐపోతూవుం పే మళ్ళీ రాస్తా వేండి. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

7-2-74 

వీరేశలింగంగారికి, 

ఫ్రీ ప్రార్డనా లేఖని ఈశ్వరుడు విన్నారు. 

మీరు సుఖంగా వున్నందుకు సంకోషం. 

నేను ఆట్లానే కునికి పాట్లు పడుకో వున్నాను. 

అప్పుడప్పుడు మీ సూరినించి ఎవరో ఒకరు వొస్తోనే వుంటారు. 
మీగురించి అడిగితే తెలియదంటారు. - 

హైదరాబాదులో ఆ త్తవారింటో న్మిదపోతున్నాడు సుధ. 

ణా 
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16-11-74 

వీరేశలింగంగారికి, 

అవును. చాలాసార్లు అనుకున్నాను, మమ్మల్ని రమ్మని రాయాలని 

కొని హాయిగా వున్నారే, మిమ్మల్ని disrurb చేయడ మెందుకని వూరు 

కున్నాను. తప్పకండారండి. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలతో 

చలం 

13.12.74 

వీరేళలింగంగారిక్కి 

మీ ఊ త్తరం. మీరు రానందుకు చాలా disappoint అయాను, 

ఇన్నాళ్ళ కైనా చూస్తాననుకున్నాను, మీ మొదటి ఉత్తరం చూసి మీ జబ్బు 

ఆంకా నయమైందనుకున్నాను. ఆయిశే ఇంక చాలా జా(గత్తగా వుండ 

మని రాస్తున్నాను. రోజూ భగవాన్ పూజ చేయండి. 

, ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

14_12-74 

పీరేశలింగంగారిక్కి 

గుండెనెప్పా మీకు? సరె నటువంటి వైద్యం జరుగు కోందా? 

జాగత్తగా వుండండి. డాక్టరు [ప్రయాణం చేయవొచ్చంపేనే కాని చేయ 

కండి, ఏభూదీ పంపుతున్నాము. 

ఈశ క్షిరాశీరా పదాలతో 

చలం 
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2.1.75 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

నాకి డాక్టర్ Check-up చేసినప్పుడల్లా భయం, నా heart 

సంగతి ఏమంటాడోనని. సరెన 765 తీసుకుని త్వరలో “01 021 

forget your heart” అనిపించుకోండి డాక్ట రుచేత, మీ బడికి ఎక్కువ 

దూరం లేదు కదా? మీ ఇల్లు, 

నిన్ను బతికించి వుంచి నందుకు కృతజ్ఞత చూపిస్తానా షా నన్ను 

బతికిసే స్తా నన్ను బకికించావు, Thanks అనేందుకు కారణం కనపడదు, 

నా వాధ తప్పిపో తుందని యీ కుర్చీ Thanks అసరు దేమో; 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

1-3-75 

విరేశలింగంగారికి 

చచ్చిపోయిన వాళ్ళ నంగతి నాకేం తెలియదు, మీరు ఎట్లా 

వున్నారో అదీ తెలుస్తోంపేచాల్కు ఈ వాధలనించి తప్పించుపన్నారని 

సంతోషించక దగులు పడతారేమిటి ? 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

6-9-75 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఊఉ త్తరం అందంది. ఈశ్వరాదరణలో అందరం బావున్నాము. 

మీ వొళ్ళు ఎట్లావుంనో, ముఖ్యం మీ గుండెజబ్బు ఎట్లావుందో ఆ 

వివరాలన్నీ శ్రాతుతడి.. ఎందుకంటే, ఇక్కడ ఒక మంచి హోమియోపతి 
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మందు వుంద. మీరు తీసుకుంబానంపే దాని వివరాలు రాస్తాను, ఆక్కడ 

డాక్టరు మీ గుండె ఇంకొ Normal గా అయిందని అనలేదా ? 

తంగ గృరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

30-9-75 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ Heart-Trouble నయమైనందుకు సంతోషం, మాదగ్గిర 

వున్న హోమియో మందు చాలా Powerful drug. డాక్టరు దగ్గిర 

వుంసేనే వేసుకోవాలి, అందుకని దానికన్న బాగా పనిచేసేందుకు ఇంకో 

వైద్యం చెపుతున్నారు ఈశ్వరుడు. మీగుండె మీద ఆనేట్టు మన్ను మూట 

మీద. పడుకోండి. ముందర ఒక అరగంటకో ప్రారంభించండి. భోజన 

మంహ్యాక ఒక గంట తర్వాత వైద్యం చేయాలి. మన్నుమూట తీసేసిన 

తర్వాత అరగంట తర్వాత గాని భోజనం చేయకూడదు. ఎట్లావుందో 

రాయండి. 

ఈశ్యరాశీర్యాదాలకో 

చలం 

8-11-75 

వీరేశలింగంగారికి, 

మట్టి కట్టుకుంటున్నారా! ఏమైనా మార్పు కనపడుకోందా ? 

- 'ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 
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14-11-75 
వీవేశలింగంగారికి 

అయ్యో! ఇంకా మట్టి కట్టుకో నేలేదా? పొడిమట్టి లేకపోకే తడి 
మట్టి కట్టుకో ౦డి. పోనీ ఆ కోడి మట్టినే ఎండ చెట్టి కట్టుకోండి. 

ఈశ్య్వరాశీర్వాదాలతో 

చలం 

6-12.75 
వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఊఉ త్రరం. ఆందందీ. మీరు ఇక్కడికి రాదలుచుకుం పే మారి 
ఏప్రిల్ మధ్యలో రండి. ఎండలు ముదీరిన తర్వాత వద్దు, (శుయిన్లో! 
౦రడిం 

ఏదై న ఈశ్వరుడిలో విశ్వానం వుంచుకుని బయలుదేరండి. 

ఈశ్వరాశిర్యాదాలకో 

మం సో 

4.6.76 

పీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఊ తర 0 అందం౦ద. ఆ విధంగానే పరీక్షకి విశ్వాసంతో కూచోండి. 

ఈక సరాశీర్వాదాలకో 

సొవిన్ 

4-6-76 
పీరేశలింగంగారెకి, 

మీ ఉత్తరం, మీ బాధలు అట్లానే ఉన్నాయా పాపం. సూర్యో 
స్తోత్రం చదీవికే చాలామందీకి వ్యాధులు నయమయినాయి. 
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అందుకే మీకు పంపాను, ఇన్నాళ్ళూ మీ విశ్వాసమే మీరు అను 

కున్న వన్నీ చేసిందీ, నాకు సంకల్పమనేదీ లేదు. నాన్న కంటిచూప్ప 
సరిగ్గా లేదు. మరినేనేమయినా సరిబేయగలిగానా. నడవలేడు- నడిపించ 
గలిగానా. ఆసాధ్యమయిందీ ఈశ్వరుడికి లేదు. కానీ ఎవరికి ఏదీ మంచిదో 
ఆయనకి తెలుసు. అట్లా వొదీలేయండి. - 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

ఫార్రిస్ ' 

9-6-78 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం అందీందీ. నాన్న కండిషస్ బాగుందీ, భోజనం అంతే 

చేస్తున్నారు. అంతకన్నా ఎక్కువలేదు. నాన్నకి దు(జ్ఞాశ్రవులు కాదు. 

ఎమోషన్ పట్టలేక అట్టా కన్నీళ్ళు వొస్తూ వుంటాయి. అవును శిలవపై 

(క్రీస్తు స్టితే ఇదీ, ఏ బాధవొచ్చినా తసేస్తున్నాను. మీక చెప్పినా మాత్రం 

ఏమి ఆర్హమవుతుంది. 

ఈశ్వోరాశీర్యాదాలతో 

సొరిస్ 

19-6-78 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

నాన్న Condition అట్లానే వుంద. మీరు వెళ్ళిన తర్వాత చీత్ర 

కూతురు మిశ్రీ పెళ్ళి జరిగిందీ ఇక్కడ. అదీకాక రెండు పెళ్ళి పార్టీలు, 
మీకు అక్కడ వర్షాలు పడి చల్లగా వుందా? 

| ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

సౌరిస్ 
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30-6-78 
వీ రేశలింగంగారికి, 

మీ ఉ తరం అందీందీ, పెళ్ళికొడుకు తొందరపడ్డాడు, త్వరగా 
పెళ్ళిచేనుకుని. ఆ అమ్మాయిని తీసుకుపోకానని, పెళ్ళికొ డుకు ఎవరి 
శిష్యూడూ కొదు. అతని పేరు దేవి|పసాద్, ఆం్మధభా యూనివర్సిటీలో 
లెక్చరర్. యూ. జీ. నాకు బావ అవుతారు. అవును భగవాన్ ఆజ్జపెనే 
నేను వెళ్ళాను బెంగుళూరు. జ్ఞానంలో ఎక్కువ తక్కువ అని "లేదు. 
జ్ఞానం అంకా ఒకే; పతా గొప్ప జ్ఞాని, అంతే. నాకు తెలుసు. 

ఆయన బోధ వేర్కు నా బోధ వేరు. ఇంతే నాకు తెలిసిన సంగతులు 
ఆయన గురించి. చివరికి అసలు సంగతికి వొస్తే ఎవరేం బోధించినా 
అదంకా ఒకపే. 

నాన్న పరిస్టితి అట్లానే వుందీ. మీరెట్లా చూశారో అట్లానే వుందీ 

జ్ఞానమే అంతిమం, ఆ స్టితికే ఆయన చేరుకుంటున్నారు. అద్ 
ఏమిటం'పే ఎట్లా తెలుస్తుందీ? ఇప్పుడు మాత్రం మీ గురువు కాదా? 

మీరన్నదంకా తప్పకండా సత్యం. ఇప్పుడు కూడా 0618120 
is divine love, ఆ దృష్టికోనే చూడండి. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకో 

చలం 

15.7.78 

వీరేశలింగంగారికి, 

నాన్న ఆ విధంగానే ఉన్నాడు, కాపీ అప్పుడప్పుడు సంకోషంగా 

మాట్లాడుతున్నాడు. బాధలేం లేవు, సుధ మా మేన త్త వొచ్చారు. సుధ 
నాన్నదగ్గిర డాక్టరుగా నిలబడ్డాడు. నాన్నచాలా తనే గానే ఉన్నాడు. 
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ఎవరైనా వనాటికో ఓ నాటికి £2066 చేయవలసిందే కదా 

ఈళ్వరాశీర్వాదాలతో 

సౌరిస్ 

24-7-78. 

మీ ఉత్తరం, నేను రాయించిన కార్డు ఆందీవుంటుందీ. నాన్నకి 

కాన్షస్నెస్ వొచ్చి కొంచెం సాలిడ్పుడ్ తింటున్నాడు, కొన్క_ అచ్చు 
సంగతి ఆ పెస్ వాళ్ళ' నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. కానీ కొన్ని ఫార్మొస్ 
పంపించారు. త్యరోలోనే వొచ్చేట్టుంద, నాన్న కే వాధలు బేవు. ఆవును 

నాన్న ఫొటో మీద మీరు రాయించిన వాక్యం ఎంతో బావుంద్. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 
క్ు 

సౌరిస్ 

2.8.78 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీరు బావున్న౦దుకు సంకోషం. నాన్నగారు మెల్లిగా కోలుకుంటు 

న్నారు. సుధ వారం రోజులుండి వెళ్ళిపోయినాడు, మా ఆ త్రయ్య ఇక్కడే 

వుంది, 

మీ కల చాలా చావుందీ, 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

సొరిస్ 

12-8-78 

నాన్న రోజురోజుకి కోలుకుంటున్నాడు. సుధ వాళ్ళఅమ్మ ఇక్కడే 
వృంద, మీ స్నేహితుడు పంపిన M. 0. అందందే, ఈ నంవత్సరం 
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ఆగష్టు 15 ఉత్సవం చేయడం లేదు. ఆ సొమ్ము ఆరోజు పూజ నిమి త్రం 

ఖర్చు చేస్తాము! 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకో 

సౌశిస్ 

19.9.78 

వీరేశలింగంగారికి, 

నాన్న ఆరోగ్యంగా వున్నాడు. మాట్లాడుతూనే వుంటాడు అప్పు 

డప్పుడు, అవి సరిగ్గా వినపడవు, ఒకొ్క్క- అప్పుడు అర్థంకావు. నవ్వుకో 

కూడా వుఠటాడు, 

'కాన్క” అచ్చయిందీ, ఏదైనా విశ్వాసం వం౦ంచుకోండి, విశ్వాసమే 

అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనది, 

ఈశ్య్వరాశీర్యాదాలతో 

సౌరిస్ 

23-11-78 

వీరేశలింగంగారికి 

మీ ఉత్తరం అందీందీ, ఇట్లాంటి గంతులేస్తున్న స్పిరిట్ తోనే చాలా 

ఏళ్ళ కిందట ఉత్తరాలు రాస్తూండేవారు మీరు. కౌన్క_ మిమ్మల్ని ఆంత 

గొప్పగా ఇన్స్పైర్ చేసినందుకు సంకోషంగా వుందీ. నాన్నగారు బాగు 

న్నారు. ఆరోగ్యం బాగుందీ కూడాను. చలిగా లేనప్పుడు కొంచెం బయట 

చిన్నచిన్న షికార్లు కూడా చేస్తున్నారు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

రిస్ ay 
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26= 12-76 

వీలేశలింగంగారికి, 

మీరు రాస్న ఉత్తరం అందంది,. మీరు రాసిన ఆఅ. సు, రొ, 

వ్యాకొలు నాన్నకి చదీవి వినిపించాను, నా చుట్టూ, ఉన్న మి(తులు కూడా 

చాలా సంకోషించారు విని, చాలా దొరిజినల్గా రాశారాయన. మీరు బాగు 

న్నారా? ఇక్కడ (క్రిస్మస్ పండగ ఆయిపోయి జయంతి హడావిడిలో 

వున్నాం. 

నాన్న ఆరోగ్యం బాగుందీ. బాగా మాట్లాడుతున్నాడు, మనిషి 

పట్టుకుంటే నడుస్తున్నాడు, 

ఈశ గిరాశీర్వాదాలతో 

| రిస్ 

4-1-79 

వీ రేశలింగంగాలికి 

మీడి త్తరం ఆఅ౦దంద్, నాన్నగారి ఆరోగ్యం బావుంద. న ర్త్కి 
అనారోగ్యం "వలన పాండిచ్చేరి వెళ్ళిందీ చూపించు కోవడానికి, తక్కిన 
వారందరూ బాగున న్నారు, 

ఈశ కిరాశీర్యాదాలతో 

జ! రిస్ 

29-1-79 
ఏ రేశలింగంగారిక్తి 

మీ కార్లు అందీందీ. మీరు బాగున్నందుకు సంతోషం. న ర్రకి 
అనారోగ్యం “నించి కోలుకుంటోంద, ఇక్కడ విశేషాలేమంటాయి, 
కొత్త రచన ఒకపే అదే సూర్యనారాయణ రాసిన సౌరిస్-2 ఆదే ఇంకా 
రివైజ్ చేస్తున్నాం. నాన్నగారు బాగున్నారు, అప్పుడప్పుడు తనరితట 
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తను తింటారు. ఒక్కక్క ప్పుడు తినిపిస్తారు. కొంచెం నడుస్తున్నాడు. 
బాధలు ఎవరికైనా తప్పవు. మార్గం లేదనేదేముందీ. బాధలేందే మన 
వునికి మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది. ఈ భూమిమీచే కాదు ఎక్కడున్నా చేని 
నన్నా అనుఖభవించాలంపే బాధకో కూడిగానీ రాదు. 

ఈకశ్యరాశీర్వాదాలకో 

నౌరిస్ 

20-2-79 
వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీరు కులాసాగా ఉన్నందుకు నంకోషం. నాన్నగారు బాగున్నారు. 
నాన్నగారు రాలేరు గనక నాన్న బదులు బసవరాజు గారిని ఆహ్వానించారు 
తిరుపతి యూనివళ్సిటీ వారు. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాల తో 

ఫౌరిస్ 

జ 8.5.79 

వీరేశలింగంగారికి , 

మీ ఉత్తరం. అవును-మీరు అన్నదంకా నిజమే ! *ఆయన 

(బ హ్మైక్యం పొందారు-ఆంపే అరుణాచలంలో ఐక శ్రమైనారు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

ఫౌరిస్ 
*చలం౦-చనిపోయారు 

ప 

28.6-.79 

వీరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం ఆండందీ. మీరు పంపించిన 61001988 చదవించు 
కున్నాను. 
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ఇంతవరకు ఏ మార్పులూ లేవు రమణస్టాన్లో. పెద్ద మార్చ్పల్లా 

నాన్న మంచం లేకపోవడమే, 

తోటలో అస్తులు తీసుకువొచ్చి సమాధి చేశాం. ఏమైనా మార్పులు 

వొచ్చి నట్లయి తే తప్పక౦డా రాయిస్తాను. 

ఈశ్వరా శీర్వాదాలతో 

వౌరిస్ 

10-9-79 

వీరేశరింగరిగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం మీరు రిమైనై నారన్నమాట, యాభై ఐడేణ్ళు మిమ్మల్ని 
ఈశ్వరుడు కాపాడుతూ వొచ్చారు కదా |! ఇంక మీదట కాపాడరా! 

మీరు ఏమివ్వాాలి ? 

ఏమీ ఇవ్యఖ్క- ర్లేద్కు మీలోనీ ఆ (ప్రేమని నిల బెట్టుకోవడ మే-మీరు 

చేయవలసిందే. ఇంతకు ముందే కదా మీరు రాశారు ఈశ్వరుడు కొపాడు 

కుంటూ వొచ్చారు-నా జీవితమంతా అని. ఇప్పుడు ఒంటరిగా-నిస్సృహాయుజ్జే 

చేసి పంపించారు-ఆంటున్నా రేమిటఠిడీ ? వెంట లేరా ? ఆమెని కనిపెట్టు 

కుని వుండటం అనే దాన్ని సాధనగా చూసుకోండి. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

హెరిస్ 

18-12-79 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీట్ శరర ఆరిదింద తప్పకరడా ఈళ్యర' కటాక్షం మీయందు 

వుందీ సందేహించకండి, 

90 



సౌరిస్ జీవిత చరిత రెండవ భాగం అచ్చు కాలేదు, నరికి 
పూటీలో వుందీ (ప్రస్తుతం. ఇక్కడ అందరం క్షేమంగా వున్నాం. 

ఈశ్వరాశీర్యాదాలతో 
తు 

సౌరిస్ 

24.881 

ఏీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం, బాధలు తప్పవండీ. 

ఎందుకు దీక్కులేదని ఆంటారు మీరు. తప్పకంశా భగవాన్ని 
- ప్రాళ్ళించండి. వింటారు. నాకు రాస్తే నేనూ వింటాను. మీ ఆరోగ్యం 
వావుందీ కదా. 

ఇక్కడ అందరం బాగున్నాం, 

ఈశ్యరాశీర్వాదాలతో 

నొళిస్ 

24.11.81 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం. మీరు ఇప్పుడు బావున్నందుకు సంకోషం. సూర్యో 
స్త్రోత్రాన్నే సాధన చేసుకోండి. శరీరబాధలు, మనన్సుబాధలు అన్నీ మనస్సు 

మీద ఆధారపడిన వే. మనస్సు ఆతిగిన కొద్దీ బాధలూ ఆణుగుతాయి. 

అందరం బావున్నా౦. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలకతో 
న 

సౌరిస్ 
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బ్. 12401 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ ఉత్తరం, మనస్సుని కాంతింపచేసుకునే (ప్రయత్నంలోనే 

ఉండండి పోన్షైండి మీరు సాధన చేస్తున్నారు- ఎక్కడ వుండి చేస్తే ఏం? 

మీరు ఉన్న చోట్లోనే ఉండండి, మీ జీవితం ఏమీ వృథా కావడంలేదు, 

ఎక్కడున్నా సాధన జరగడం ముఖ్యం. ఇక్కడందరం 

బావున్నాం, 

ఈశ్వ్యరాశీర్యాదాలకో 

హెరిస్ 

అధుణాచలం 

31-8-82 

వీరేశలీంగంగారికి, 

మ్ ఉత్తరం. ఇక్కడికి వొస్తే హాయిగా ఉండవండీ. నొంటికి 

ఏదో ఒకటి చేస్తోనే ఉంటుందీ. కౌసీ అందరం బాగానే ఉస్నా౦. 

మీ ఉత్తరాలు నాన్నరాసినవి 1952 నించి 1964 వరకు ఉన్నాయి* 

అనలు ఆవే ఉన్నట్టు నా జ్ఞాపకం. ఆ తరవాత నాన్న రాసినట్టు 
ఠు . జ ఖ్ ల్ 

నాకు గుర్తులేదు. ఇక్కడ మామూలుగానే ఉన్నాం ఎప్పటిమళ్లేనే. నేను 

"సెప్టెంబర్ నెలాఖరుకి ఇమ్లీల్ ఉంటాసు, ఇక్కడ అందరూ బావున్నారు. 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

సౌరిస్ 
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ప్ల 
5-10-82 

వీరేశలింగంగారికి, 

"మీ ఉత్తరం. అసుకున్న (ప్రకారం ఫమ్లీకి వొచ్చాం. నాతో వొచ్చే 

హోయిగానే ఉన్నా౦. తప్పకంశా రండి ఇక్కడికి, 

నా రేడియో ఇంటర్వ్యూ ఈనెల శవ తేరిన రాత్రి 7-45 గం.లకి 

(ప్రసారం చేస్తున్నారు వై జాగ్ ఫేషన్ నించి. 

ఈశ రాశీర్వాదాలకో 

జ రిస్ 

సాగరసంగమం 

ఫ్లీ 
6-1-84 

వీరేశలింగంగారికి, 

మీ కార్లు, ఆవును. అందరూ ఆదే. ఆంటున్నారు- |క్రిస్ముస్- 

జయంతి-న్యూఇయర్ అన్ని బాగా జరిగాయని, 

ఆవును మా మేనత్త వ్యాసం చూశాను, చాలా దాగా రాసింది, 

ఇక్క_డ అందరం బావున్నాం. చాలావరకు అతిధులందరూ వెళ్ళిపోయారు, 

కృష్ణారావు సూర్యనారాయణ మాత్రం వున్నారు. 

| ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

ఫౌర్రిస్ 
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సాగరసంగమం 

ఫస్టి 
15-5-84 

పిరేశలింగంగారిక్కి 

మీ ఉత్తరం. పాపం మీరు రాలేక పోయినారన్న మాట, 

మీ (డ్రాఫ్ట్, Thanks. మేరీమాత చిత్రం ఎంకో బావుందే. ఆనీ ' 

ఒక ఫేమస్ పెయింటింగ్. 

నర్తకి ఇవాళ సాయిం(త్రం వోస్తుందీ చ్మిత్రకో కలిసి, 

ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో 

సౌరిస్ 

జ 

యు రూ 
242 సరూ 
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